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บทคัดยอ
ในปจจุบันผลการวิจัยพบวาสมรรถนะของผูสําเร็จการศึกษาไมตรงตามที่สถานประกอบการ
คาดหวัง ดังนั้น “หลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะ” จึงเปนหนทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ชาติเพื่อขับเคลื่อนประเทศใหกาวขามกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) หลักสูตรที่
มุงเนนสมรรถนะจะตองเปนไปเพื่อผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานตรงตาม
ความตองการของภาคผลิตและภาคบริการ โดยเนนผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcome) และ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน (Practical Competency) ที่สถานประกอบการ และองคกรวิชาชีพเปน
ผูกําหนด จากการวิเ คราะหหลักสู ตรของสถาบั นอุด มศึก ษาในปจจุบันพบวาเป นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) สอดคลองกับกรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) โดย
กําหนดสาระและผลลัพธการเรียนรูใน มคอ.1 มคอ.2 และ มคอ. 3 เนนสมรรถนะแกนกลาง
(Core Competency) ซึ่งเปนสมรรถนะพื้นฐานทั่วไป สวนสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency)
ยั ง ไม มี ก ารกํ า หนดมาตรฐานอย า งชั ด เจนและยั ง ไม มี ก ารเน น ในประเด็ น ดั ง กล า วเท า ที่ ค วร
โดยทั่วไปเมือ่ วิเคราะหเปรียบเทียบกับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่นํามาตรฐานอาชีพมากําหนดเปน
หลักสูตรแลวพบวาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาไมไดกําหนดเกณฑสมรรถนะ ขอบเขตสมรรถนะ
รองรอยหลักฐานความรู ทักษะและคุณลักษณะ ของผูเรียนอยางชัดเจนในหลักสูตร หลักสูตรที่
มุงเนนสมรรถนะตองเริ่มจากการจัดทํามาตรฐานอาชีพที่กําหนดโดยเจาของอาชีพ ดังนั้น สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพหรือองคกรวิชาชีพควรกําหนดมาตรฐานอาชีพใหครอบคลุมทุกอาชีพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาควรสรางความรู ความเขาใจและการปรับความคิดโดยเนนเรื่อง
หลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะอยางจริงจัง และสถานศึกษาควรนํามาตรฐานอาชีพหรือรวมกับภาค
การผลิตและบริการในการกําหนดมาตรฐานอาชีพเพื่อนํามากําหนดหลักสูตร และสาระรายวิชา
เพื่อนําไปสูการจัดการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะอยางแทจริง
คําสําคัญ: การอุดมศึกษา สมรรถนะ คุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานอาชีพ
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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
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Qualification Institute or other professional organizations should specify standards of all
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เห็นวาสถานศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใน
ปริญญาตรี ไดแก ประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญา
การประยุกตใชความรู ทักษะ และเจตคติที่มีความ
โท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก
เหมาะสมและจําเปนในการปฏิบัติงานไมไดในระดับที่
พจนานุ ก รม ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต สถาน พ.ศ. 2554
สถานประกอบการคาดหวังจากการศึกษาของสํานักงาน
ให ความหมายของคํ าว าสมรรถนะ หมายถึ ง
เลขาธิการสภาการศึกษาพบวาภาคอุตสาหกรรมมีความ
“ความสามารถ” เปนคํานาม คําวาสมรรถนะถูกใชมาก
ต อ งการกํ า ลั ง คนที่ มี ส มรรถนะจํ า นวนมาก แต
ในทางวิศวกรรมในการกําหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติ
คุณสมบัติและสมรรถนะของผูจบการศึกษาไมตรง
ของเครื่ อ งจั ก รกล เครื่ องยนต รวมถึ งเครื่ องมื อ
กับความตองการของภาคอุตสาหกรรม ไมมีระบบการ
อุ ปกรณ ต าง ๆ ว ามี ความสามารถอย า งไรหรื อ มี
สอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพซึ่งเปนเครื่องมือที่
ความสามารถในการทํางานอยางไร ระดับใด ตอมา
สําคัญในการรับรองสมรรถนะ (สํานักงานเลขาธิการ
ได มี ก ารนํ า คํ า ว า สมรรถนะมาใช ในการบริ หาร
สภาการศึก ษา, 2552) สอดคล องกับ รายงาน
ทรัพยากรมนุษย เพื่อใชในการกําหนดคุณสมบัติของ
สาระสั ง เขปประเด็ น การปฏิ รู ป ประเทศไทยด าน
บุ คคลโดยกํ าหนดเป นความสามารถหรื อคุ ณสมบั ติ
การศึกษา ของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
เฉพาะในการทํางานของบุคคล และถูกนํามากําหนด
พบวาหลักสูตรอุดมศึกษาปจจุบันไมสามารถตอบสนอง
เป นมาตรฐานในการพั ฒนาบุคลากร บุ คลากรจํ าเป น
ความต อ งการเพื่ อ ผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนให มี
ตองไดรับการอบรม พัฒนา ทดสอบ และประเมินการ
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการแขงขันกับนานา
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะที่องคกรกําหนด สมรรถนะ
ประเทศได โดยมีขอเสนอการปฏิรูปการผลิตและ
ของบุคคลมีบทบาทมากยิ่งขึ้นเมื่อถูกนํามารวมเขา
พั ฒ นากํ า ลั ง คนเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข ง ขั น ให
กับการกําหนดตัวชี้วัด (Key Performances Indicator)
ปรับหลักสูตรอุดมศึกษาที่ตอบสนองความตองการ
ในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติทั้ ง ระดั บหน ว ยงาน
ของประเทศควรปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
และระดับบุคคล โดยใชเปนเครื่องมือสําคัญของการ
การศึกษาใหสูงขึ้น รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรเนื้อหา
บริหารทรัพยากรมนุษย ในการสงเสริมพัฒนาบุคลากร
และกระบวนการเรี ย นการสอนให สนองต อ ความ
ตลอดจนการประเมิ น ผลงาน การเพิ่ ม ค า จ า ง
ตองการของสังคมและประเทศยิ่งขึ้น (สํานักงาน
คาตอบแทน การเลื่อนระดับ หรือการเขาสูตําแหนงที่
เลขาธิ การสภาผู แทนราษฎร, 2557) การปฏิ รู ป
สูงขึ้น การบริหารทรัพยากรมนุษยที่มุงเนนสมรรถนะ
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ความสํ า คั ญ และสอดคล อ งกั บ การขั บ เคลื่ อ น
การศึ ก ษาโดยเฉพาะอุ ด มศึ ก ษาตามแนวทาง
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เพื่อรับใชสังคม พัฒนาระบบการเรียนรูโดยเนน
กระบวนการคิด การใชเหตุผล และการเรียนรูดว ย
การลงมือปฏิบัติ
2. มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ
กําหนดอุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษาคือ
การจั ด ให มี ก ารศึ ก ษาตลอดชี วิ ต และการสร า ง
สังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู เปาหมาย
ของการจัดการศึกษาอยูที่การพัฒนาคนไทยทุกคน
ใหเปน “คนเกง คนดี และมีความสุข” คนไทยมีงาน
ทําและนําความรูไปใชใ นการสรางงานและสรา ง
ประโยชน ใหสังคม จุดมุงหมายของการจัดการศึกษา
(Goals) ที่ กํา หนดในรา งกรอบทิ ศทางแผนการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2574 (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึ ก ษา, 2559) คื อ ให ก ารศึ ก ษาเป น
เครื่องมือ กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
ความเปนพลเมือง มีทักษะ ความรูความสามารถ
และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความ
ตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
และดํารงชีวิตในสังคมอยางเปนสุข
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 (สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554)
กํ า หนดเป า หมายในป พ.ศ. 2559 การพั ฒ นา
การศึกษาของประเทศตองบรรลุผลคือ คนไทยเปน
คนดี เก ง มี ค วามสุ ข มี ค วามรู เ ชิ ง วิ ช าการและ
สมรรถนะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝเรียนรู

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศใหกาวขามกับดักรายไดปานกลาง (Middle
ma, corruption prevention in Thai Society
Income Trap) ตามยุทธศาสตร มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ของประเทศ

ความสําคัญของหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะ
หลักสูตรทีม่ งุ เนนสมรรถนะมีการดําเนินการ
ในการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาดานเทคโนโลยี
เชน การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้ น สู ง (ปวส.) ของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการจัดทําหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ ในขณะที่การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
โดยเฉพาะการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มุ งเน นให
ผูสําเร็จการศึกษาเขาสูอาชีพ เชนกันแตการจัดทํา
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส ว นใหญ ไ ม ไ ด เ ป น
หลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ดูแลการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การจั ด ทํ า หลั ก สู ต รที่ มุ ง เน น
ส ม ร ร ถ น ะ ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น โ ด ย อ อ ก ป ระ ก า ศ
กระทรวงศึ กษาธิ การเรื่ องกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 สอดคลองกับ
กรอบคุณวุ ฒิแหงชาติ พ.ศ. 2556 เพื่อกําหนดให
หลั กสู ตรให ความสํ าคั ญกั บการกํ าหนดสมรรถนะ
เพื่ อให ผู สํ าเร็ จการศึ กษามี สมรรถนะที่ เ หมาะสม
สอดคล อ งกั บ ความต องการของภาคการผลิ ตและ
บริการมากยิ่งขึ้น หลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะจึงมี
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และแสวงหาความรู อ ย า งต อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ตAbstractสมาคมวิชาชีพเพื่อผลิตกําลังคนที่มีทักษะความรู
ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิ
ดํ า รงชี วิ ต ตามหลั
ก ปรั ชisญาเศรษฐกิ
Corruption
a problemจinพอเพี
Thaiย งsociety that
has a big impact on the countryบั ตinิ ง านall
ตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ สอดคลองกับกรอบ
มีความสุข มีสุขภาพทั้งกายและใจที่สมบูรณ สามารถ
aspects and it is widely spreading more and more.
It is proposed that making use of
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 –
ประกอบอาชี พ และอยู ร ว มกั บ คนอื่ น ได อ ย า งมี
Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to
2565 (กลุมพัฒนานโยบายอุดมศึกษา, 2551) ที่ได
ความสุข
solve or terminate
such a ดproblem
in the society and
the ศcountry
a กwhole.
can also be
กําหนดทิ
ทางการอุasดมศึ
ษาที่เนนItสมรรถนะโดย
4. กรอบแผนอุ
มศึกษาระยะยาว
beneficial
prevent
the mentioned
long
กษาต
องทํrun.
างานกับภาคการผลิตทั้งอุตสาหกรรม
15
ป ฉบับทีto
่ 2 really
พ.ศ. 2551
– 2565
(กลุมพัฒนาproblemอุinดมศึthe
Thisกษา,article
to offer
a solution asรายสาขาและกลุ
well as a prevention
for theง พืcorruption
 ม อุ ต สาหกรรมเชิ
้ น ที่ ผลิ ต
นโยบายอุดมศึ
2551)aims
กําหนดเป
าหมายของ
ตและเพิ่มorผลิtoตภาพโดยใช
อุปสงคนsolution
ํา (Demand
แผนว
าเมื่อสิ้นbyสุดapplying
แผนในป พ.ศ.
2565 การอุ
ดมศึกษาto lead toบัณaฑิsolution
problems
Buddhist
principles
an integrated
for
led) คือใหผูประกอบการมีบทบาทนําและเขามามี
ไทยผลิ
ตและพั
นาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถ
corruption
inฒThailand.
สวนรวมในการจัดการศึกษา โดยกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
ปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตเพื่อเพิ่มขีด
Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society
(สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา, 2556)
ความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน
กําหนดสมรรถนะแกนกลางและสมรรถนะวิชาชีพ
และการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย
และใชสมรรถนะที่ไดรับการยอมรับรวมกันดังกลาว
จากนโยบายหลักของประเทศดังกลาว
มาพัฒนาและกําหนดหลักสูตร รวมถึงการออกแบบ
แสดงให เ ห็ น ถึ ง การให ค วามสํ า คั ญ ของการจั ด
การเรี ย นการสอน การพั ฒนาบุ คลากร ตลอดจน
การศึกษาที่ มุงเนน สมรรถนะโดยเฉพาะอยา งยิ่ ง
การสนับสนุนทรัพยากรในการศึกษา และหลักการ
การอุดมศึกษาซึ่งเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคน
หลั ก สู ต รที่ มุ ง เน นส มรรถ นะ ตา มประ กา ศ
สูตลาดแรงงาน ดังนั้น หลักสูตรของสถาบันการศึกษา
กระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ควรเปนหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะเพื่อตอบสนอง
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 มีวัตถุประสงค
ทิศทางการพัฒนากําลังคนของประเทศ
เพื่ อเปน กรอบมาตรฐานให ส ถาบั นอุ ดมศึก ษาใช
แนวทางการจัดทําหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะ
เปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
การจัดทําหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะมี
การจั ด การเรี ย นการสอน และพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
หลักการสําคัญตามที่กําหนดในรางแผนการศึกษา
การจั ด การศึ ก ษา ให ส ามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี
ชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 (สํานักงานเลขาธิการสภา
คุ ณ ภ า พ โดยกํ าหนดสมรรถนะแกนกลาง
การศึกษา, 2559) ไดกําหนดทิศทางหลักสูตรที่
(Core Competency) คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับ
เนน สมรรถนะ โดยมี แนวทางให กําลังคนไดรั บ
คุ ณ วุ ฒิ แ ละสาขา ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู 
การพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถและสมรรถนะ
อยา งนอ ย 5 ดา นคือ ดา นคุณ ธรรม จริย ธรรม
ผ า นระบบการทดสอบ วั ด และประเมิ น ผลลั พ ธ
ด า นความรู ด า นทั ก ษะทางป ญ ญา ด า นทั ก ษะ
การเรียนรู (Learning Outcome) เพื่อยกระดับคุณวุฒิ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ตามความตองการของตลาดแรงงาน การจัดการ
และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
เรี ย นการสอนของสถานศึ ก ษาต อ งเชื่ อ มโยงกั บ
และการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สํ า หรั บ สาขา
ตลาดแรงงาน ผานการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ
วิ ช าที่ เ น น ทั ก ษะทางปฏิ บั ติ ต อ งเพิ่ ม มาตรฐาน
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยความ
ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
รว มมือ ระหว างสถานศึ กษา สถานประกอบการ
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ความรั บ ผิ ด ชอบ และด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห
Abstract สรุ ปไดวา แนวทางการจั ดทํา หลัก สูตรที่
มุงเนนสมรรถนะจะต
กสูตรเพืon่อผลิ
สําเร็จ in allเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
problem in Thai society
that has aองเป
bigนหลั
impact
theตผูcountry
่มีความสามารถในการปฏิบัติงานตรงตาม
spreading moreการศึ
andกษาที
more.
It is proposed that making use ofเปนสมรรถนะแกนกลาง (Core Competency) ในสวน
ของสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency)
ความตองการของภาคผลิตและภาคบริการโดยเนน
rategy, principles, concepts and practical means could be a way to
ไดกําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcome) ยึดหลัก
problem in the society
the country
as aใชwhole.
It can
อุปสงคนand
ํา (Demand
led) โดยผู
บัณฑิต องค
กร also beตามแต ละสาขา (มคอ.1) โดยกําหนดเปน เนื้อหา
t the mentioned problem
in the longตrun.
สาระสําคัญของรายวิชา อยางไรก็ตามการกําหนด
วิ ช าชี พ ภาคการผลิ
และภาคบริ ก าร เจ า ของ
s to offer a solution
asนwell
as a prevention
the พcorruption
สมรรถนะแกนกลาง (Core Competency) และ
อาชี พ เป
ผู กํ า หนดสมรรถนะวิ
ช าชีfor
พ ผลลั
ธ
บั ติ ง าน โดยมี
dhist principles toการเรี
leadยtoนรูa แ ละสมรรถนะการปฏิ
solution or to an integrated
solution forสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) ยังมิได
กํ า หนดรายละเอี ย ดของมาตรฐานสมรรถนะ
ขอบเขตสมรรถนะ รองรอยหลักฐานความรู ทักษะ
และคุ ณ ลั ก ษณะของผู เ รี ย นอย า งชั ด เจนใน
หลั ก สู ต ร ทํ า ให ย ากต อ การนํ า ไปปฏิ บั ติ ใ นการ
จั ด การเรี ย นการสอนอย า งเป น รู ป ธรรมและ
ทํ า ให ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามสมรรถนะ
ขาดความชั ด เจน ซึ่ ง จะทํ า ให ผู ผ า นการเรี ย นรู
ไมไ ดรับ การพัฒ นาใหส ามารถปฏิบั ติงานได ตาม
เจตนารมณ
ดังนั้น หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
จะเปนหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะเพื่อตอบโจทย
การพั ฒ นาประเทศตามหลั ก การที่ ไ ด แ สดงไว
ข า งต น ผู เ ขี ย นเห็ น ว า การจั ด ทํ า หลั ก สู ต รของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรใช แ นวทางการจั ด ทํ า
หลั ก สู ต รที่ มุ ง เน น สมรรถนะโดยเป น หลั ก สู ต รที่
กํ า หนดจากมาตรฐานอาชี พ ซึ่ ง กํ า หนดขึ้ น โดย
เจาของอาชีพนั้น การกําหนดมาตรฐานอาชีพคือ
การกําหนดสมรรถนะสําหรับบทบาทของอาชีพใน
รูปแบบของคําบรรยาย การปฏิบัติงาน ความรูและ
ร อ งรอยหลั ก ฐานที่ ต อ งการในการยื น ยั น ว า มี
สมรรถนะ ครอบคลุ ม กิ จ กรรมหลั ก ของอาชี พ
ภายใตสิ่งแวดลอมตาง ๆ ของอาชีพ (ชนะ กสิภาร,
2548) วิธีหนึ่งในการกําหนดมาตรฐานอาชีพคือวิธี
วิเคราะหหนาที่งาน (Functional Analysis) โดยการ
วิเคราะหแผนภาพของงานลักษณะแผนภูมิตนไม

สมรรถนะแกนกลางตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ แ ละกรอบคุ ณ วุ ฒิ
ma, corruption prevention in Thai Society
แห ง ชาติ แนวทางการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รที่ มุ ง เน น
สมรรถนะสถานศึก ษาควรให ภาคการผลิต และ
บริ ก ารเป น แกนนํ า ในการกํ า หนดสมรรถนะของ
ผูสําเร็จการศึกษาเพื่อนําไปสูการจัดทําหลักสูตร
ที่มงุ เนนสมรรถนะตอไป

การจัดทําหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะ
การจั ดทํ าหลั กสู ตรที่ มุ ง เน น สมรรถนะ
คื อ หลั ก สู ต รที่ เ ป น ไปเพื่ อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยการประยุกตใช
ความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค เนน
ผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcome) ที่ใชเปน
เกณฑบงชี้คุณลักษณะการเรียนรูและผลการเรียนรู
แสดงถึงทักษะ ความรู ความสามารถของปฏิบัติงาน
ในแตละสาขางานหรือสาขาวิชาชีพ มาจากมาตรฐาน
อาชีพ (Occupational Standard) ซึ่งกําหนดโดยสภา
วิชาชีพ สมาคม องคกรวิชาชีพ หรือกลุมวิชาชีพ และ
มีส มรรถนะแกนกลางตามกรอบคุ ณวุฒิ แห งชาติ
(National Qualifications Framework : NQF) และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิ การ เรื่องกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งกําหนด
มาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ ดาน
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ด า นความรู ด านทั กษะทาง
ปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
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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.
ภาพที
่ 1 วิเคราะห
หนาที่งาน (Functional Analysis)

Keywords:
ที่มา: ชนะ กสิ
ภาร (2548)Dhamma, corruption prevention in Thai Society
มาตรฐานอาชี พยั งไม ครอบคลุ มทุ กอาชี พสถาบั น
การวิเคราะหหนาที่งานประกอบดวยความมุงหมายหลัก
การศึกษาอาจนําแนวทางการกําหนดมาตรฐานอาชีพ
คือ เป าหมายปลายทางของงานในการประกอบ
ไปจัดทําหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะ โดยการเชิญ
อาชีพนั้น ๆ บทบาทหลัก คือ สิ่งที่ตองดําเนินงาน
เจาของอาชีพมารวมกําหนดสมรรถนะที่จําเปนใน
เพือ่ ใหบรรลุตามจุดมุงหมายหลักของงาน ในงานหนึ่ง ๆ
การปฏิบัติงานในอาชีพนั้น ๆ การจัดทําหลักสูตรใน
อาจมีหลายบทบาทที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
ระดับอุดมศึกษาสวนใหญจะกําหนดเนื้อหาสาระโดย
ถึงเปา หมายที่ต องการ หนา ที่ง านหลัก คื อ สิ่ง ที่
สถาบั นอุ ดมศึ กษาโดยให ก ลุ ม อาชี พ มี ส ว นร ว มใน
ตองปฏิบัติตามบทบาท
การวิ พ ากย ห ลั ก สู ต รมิ ไ ด เ ป น การวิ เ คราะห จ าก
จากมาตรฐานของการพั ฒ นา ได แ ก
สมรรถนะอยางแทจริง การใหภาคอุตสาหกรรม
เกณฑการปฏิบัติงาน ขอบเขตของสมรรถนะ รองรอย
และบริก ารมี สว นรว มในการจั ด ทํา หลั ก สูต รโดย
หลั ก ฐานด า นความรู แ ละร อ งรอยหลั ก ฐานด า น
การวิเคราะหหนาที่งาน แมไมสามารถกําหนดเปน
ทักษะ รวมถึงคุณลักษณะเจตคติ ที่ตองมีในงาน
มาตรฐานอาชีพไดเพราะอาจไมครอบคลุมผูเกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดงานนั้นขึ้นหนาที่ที่ตองปฏิบัติในงานนั้น
ทั้ ง หมดแต อ ย า งน อ ยหลั กสู ตรที่ ได ถื อได ว าเป น
จะถู ก วิ เ คราะห อ อกเป น หน ว ยสมรรถนะ คื อ
หลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะซึ่งสอดคลองกับความ
ความรู ทักษะ คุณลักษณะที่ตองมีในการทําหนาที่
ตองการของภาคการผลิตและบริการมากยิ่งขึ้น ผูสําเร็จ
ประกอบด ว ยสมรรถนะยอ ยหลาย ๆ สมรรถนะ
การศึกษามีโอกาสที่จะไดรับ การพัฒนาสอดคลองกับความ
สมรรถนะยอยเหลานั้นจะถูกกําหนดเปนการวิเคราะห
ตองการของตลาดแรงงานและสามารถปฏิบัติงานได
หนาที่งานจะตองดําเนินงานโดยกลุมอาชีพ องคกร
ตามที่อาชีพตองการ
วิชาชีพ ซึ่งเปนเจาของอาชีพอยางแทจริง รัฐบาล
การเขียนรายละเอียดของรายการวิเคราะห
โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควรเปนหนวยงานกลางใน
หนาที่งานมีแนวทางการเขียน (ภาพที่ 2) ดัง นี้
การดําเนินงานเพื่อใหเกิดมาตรฐานอาชีพครอบคลุม
ความมุงหมายหลัก (Key Purpose) คือเปาหมาย
ทุกอาชีพ และกําหนดเปนมาตรฐานอาชีพเพื่อให
ผลลัพธปลายทางของงานในอาชีพเขียนในรูปกิริยา
สถาบันการศึกษาและฝกอบรมนําไปใชในการจัดการ
กรรม และเงื่ อ นไขประสบการณ เที ย บได กั บ คํ า
เรียนการสอน อยางไรก็ตาม ในขณะที่การกําหนด
บรรยายพันธกิจขององคกร เชน อาชีพธุรกิจการถายภาพ
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มี ความมุ งหมายหลั กในการส งเสริ ม สร า งสรรค
ความมุงหมายหลักของอาชีพ โดยกําหนดบทบาท
Abstract
จําหนาย that
และพัฒ
นา (กิa รbig
ิยา) ธุimpact
รกิจ (กรรม)
ยภาพ in allในเชิงเทคนิค บทบาทในเชิงบริหารจัดการ บทบาท
problem in Thai society
has
on การถ
the าcountry
่อนไข) การกําหนดบทบาทหลัก (Key Role) คือ
spreading more(เงืand
more. It is proposed that making use ofในเชิงพัฒนาสรางสรรคงาน โดยมีบทบาทหลัก 3-6
การกําหนดความสามารถของบุค คลเพื่อ ใหบ รรลุ
บทบาทในแตละอาชีพ
rategy, principles, concepts and practical means could be a way to
problem in the society and the country as a whole. It can also be
t the mentioned problem in the long run.
s to offer a solution as well as a prevention for the corruption
dhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for

ma, corruption prevention
Thai Societyยนรายละเอียดในการวิเคราะหหนาที่งาน (Functional Analysis)
ภาพที่ 2inแนวทางการเขี
ที่มา: ชนะ กสิภาร (2548)

ตั ว อย า งบทบาทหลั ก ของอาชี พ ธุ ร กิ จ ถ า ยภาพ
กําหนดไว 4 บทบาทที่จะทําใหบรรลุตามจุดมุงหมาย
หลักของอาชีพ คือบทบาทถายภาพ ผลิตภาพ จําหนาย
อุปกรณ และบริหารจัดการ จากบทบาทดังกลาว
จะนําไปกําหนดหนาที่งานหลัก (Key Function) ซึ่ง
มีแนวทางเชน เดีย วกับ บทบาทหลั กแยกออกเป น
ประเด็นยอยของแตละบทบาท โดยมี 8-12 หนาที่
เชน บทบาทการถายภาพมีหนาที่หลัก 3 หนาที่
ได แ ก การจั ด การหน า ร า น การเตรี ย มถ า ยภาพ
และการถายภาพ (ภาพที่ 3)

จากหนาทีห่ ลักจะถูกนํามากําหนดหนวยสมรรถนะ
(Unit of Competences) คือ ความสามารถของ
บุ ค คลที่ ต อ งมี เ พื่ อ ให บ รรลุ ก ารทํ า หน า ที่ เ ป น
ขอบเขตของงานที่ มี จุ ด เริ่ ม ต น และจุ ด สิ้ น สุ ด ที่
ชัดเจนโดยมีประมาณ 50-200 หนวยสมรรถนะ
ต อ อาชี พ เช น หน า ที่ ก ารเตรี ย มถ า ยภาพต อ งมี
สมรรถนะ 4 หนวยสมรรถนะไดแกออกแบบและ
วางแผนการถ า ยภาพ เตรี ย มอุ ป กรณ เตรี ย ม
สถานที่ เตรียมเครื่องแตงกาย (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 3 แผนภาพความมุ ง หมายหลั ก บทบาท
หนาทีห่ ลักของมาตรฐานอาชีพธุรกิจถายภาพ
ทีม่ า: ประวัติ เลิศจันทรางกูร, (2553)

ภาพที่ 4 แผนภาพหนาที่หลัก หนวยสมรรถนะ
ของมาตรฐานอาชีพธุรกิจถายภาพ
ทีม่ า: ประวัติ เลิศจันทรางกูร (2553)
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จากหนวยสมรรถนะจะมากําหนดเปนAbstractไดแกเกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
มาตรฐานอาชี
พ ประกอบด
ว ยสมรรถนะย
ขอบเขต
Statements)
งรอยหลักinฐาน
Corruption
is a problem
in Thaiอ ยsociety that
has (Range
a big impact
on theรอcountry
all
(Element of Competences) คือ ความสามารถใน
ดานความรู (Knowledge Evidence) และรองรอย
aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of
การปฏิบัติงานยอย ๆ ของงานในหนวยสมรรถนะ
หลักฐานดานทักษะ (Skills Evidence) (ตารางที่ 1)
Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to
โดยมากําหนดเปนมาตรฐานโดยแตละสมรรถนะ
(เอนก เทียนบูชา, 2552)
or terminate
a problem
the society and the country as a whole. It can also be
ยsolve
อยประกอบด
วยองคปsuch
ระกอบ
4 องคปinระกอบ

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run.
ตารางที่ 1 การนําสมรรถนะหลักไปสูการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะ
This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption
สมรรถนะหลัก (Key Competency): 1.สมรรถนะหลักดานการสื่อสาร
problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for
หนวยสมรรถนะหลัก (Unit of Competency): 1.1. การอาน
corruption in Thailand.
หนวยสมรรถนะยอย (Element of Competency): 1.1.1. อานเพื่อความเขาใจ
Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society
รายละเอียดสมรรถนะ (Competency Description)
การอาน คือ การรับสารในรูปของตัวอักษรมาแปลเปนความรู ความเขาใจของผูอานโดยผานการคิด
ประสบการณ และความเชื่อของตน การอานเพื่อความเขาใจตองทําการจําแนกองคประกอบขอมูล สรุป
สาระสําคัญ และประเมินคุณคา เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการอานใชใหเกิดประโยชน
ระดับสมรรถนะ
เกณฑการปฏิบัติ (Performance Criteria)
1
2
3
4
5
1. อานเพื่อจําแนกองคประกอบ ทําความเขาใจสิ่งที่อาน อยางนอย 1

เอกสาร
2. อานเพื่อสรุปขอมูลจากเอกสารอยางนอย 2 ชุดที่มีหัวขอเหมือนกันโดย
 
แตละเอกสารตองมีความยาวไมนอยกวา 500 คํา
3. อานเพื่อวิเคราะหขอมูลจากเอกสารอยางนอย 2 ชุดที่มีหัวขอ
  
เหมือนกัน โดยแตละเอกสารตองมีความยาวไมนอยกวา 1000 คํา
4. ปรับปรุงกระบวนการอานที่มีผลตอคุณภาพและผลลัพธตามความ
ตองการของแตละงานในประเด็นที่มีความซับซอนอยางนอย 1 หัวขอ
   
หรือความยาวไมนอยกวา 1000 คํา
5. อานเพื่อประเมินคุณคาของสิ่งที่อานและนํามาปรับปรุงในงานของ
    
ตนเอง
รองรอยหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถที่ตองมี
1. อานเนื้อหาที่มีสาระสําคัญอยางนอย 1 เอกสาร
2. ระบุสาระสําคัญ ประเด็นสําคัญของเอกสารไดอยางแมนยํา
3. ใชขอมูลในการอานไดอยางเหมาะสมกับเปาหมาย
4. เลือกและอานสาระสําคัญของเอกสาร
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ตารางที่ 1 (ตอ)
Abstract
ความรูthat
ท ี่ตองการ
problem in Thai society
has a big impact on the country in all
ระบุปmore.
ระเด็นสํItาคัisญ proposed
สาระสําคัญของเอกสารแต
ะประเภท
spreading more 1.and
that making ลuse
of
2. หลักการจําแนกขอมูล การอานอยางมีวิจารณญาณ
rategy, principles, concepts and practical means could be a way to
3. การคนหาความหมายของคําและวลีทไี่ มเขาใจ
problem in the society and the country as a whole. It can also be
4. การสอบถามผูอื่นเมื่อเกิดขอสงสัยในสิ่งที่อาน
t the mentioned problem
the long
run.
ขอบเขตin(Range
Statements)
s to offer a solution
wellคําas
prevention
1. ใชรas
ูปภาพ
อธิบaายหรื
อการเขียน for
เพื่อthe
ใหผูอcorruption
านเขาใจประเด็นของการอานหรือจุดมุงหมายของเกณฑ
dhist principles to การปฏิ
lead toบัตaิที่ตsolution
องการ or to an integrated solution for

2. ความรูพื้นฐานดานการอาน ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการอาน สถานที่ในการอาน ประเภทเนื้อหาทีม่ ี
ความแตกต
ma, corruption prevention
in ThaiางSociety
3. เลือกประเด็น หัวขอที่เหมาะสมกับประสบการณในการวิเคราะหขอมูล และวัยของผูอาน(ผูใ หญตีความได
มากกวาเด็ก)
แนวทางการประเมิน (Assessment guidelines)
1. ประเมินความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา จากการศึกษา ขอเท็จจริง เอกสาร จดหมาย บันทึก ขอความ
จากหนังสือ หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร บทความและสารสนเทศอื่น ๆ โดยใหอธิบาย เขียนประโยคสั้น
จากตารางที่ 1 เปนตัวอยางการแปลง
มาตรฐานสมรรถนะไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทํา
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ประกอบดวยรายละเอียด
สมรรถนะ (Competency Description) เปนการอธิบาย
นิยาม ความหมายหลักการสําคัญของสมรรถนะที่
ตองการใหเกิดกับผูเรียน เกณฑการปฏิบัติ (Performance
Criteria) คือ วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองการให
ผูเรียนแสดงออกมาประกอบดวย กิริยา กรรมและ
เงื่อนไขหรือเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติ เชน อาน
(กิริยา) เพื่อวิเคราะหขอมูลจากเอกสารอยางนอย 2 ชุด
ที่มีหัวขอเหมือนกัน (กรรม) โดยแตละเอกสารตอง
มีความยาวไมนอยกวา 1000 คํา (เงื่อนไข) โดย
อาจกําหนดระดับของสมรรถนะเพื่อเปนแนวทางใน
การจําแนกระดับของผูเรียนที่ควรไดรับการพัฒนา
ในระดับที่แตกตางกัน โดยทั่วไปมักมี 5 ระดับ เชน
ระดับ 1 มีสมรรถนะอยางงาย–ระดับที่ 5 มีสมรรถนะ
ที่ยากและซับซอน การกําหนดขอบเขต (Range
Statements) คือ การระบุเงื่อนไขการปฏิบัติ

2

เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ วิ ธี ก ารที่ จํ า เป น ในการ
ดําเนินการตามมาตรฐาน เชน การกําหนดพื้นฐาน
ของผู เ รี ย น เนื้ อ หาที่ ใ ช ใ นการเรี ย นรู ร อ งรอย
หลักฐานดานความรู (Knowledge Evidence) เปน
การระบุสิ่ งที่ แสดงใหเ ห็น วา ผูเ รียนมีค วามรู ตาม
สมรรถนะที่กําหนดโดยเปนทักษะทางปญญา เชน
การอธิ บ าย การเขี ย น การออกแบบ การตอบ
คํ า ถาม และร อ งรอยหลั ก ฐานด า นทั ก ษะ (Skills
Evidence) เป น การระบุ สิ่ ง ที่ แ สดงว า ผู เ รี ย นมี
ความสามารถในการปฏิบัติ มีการแสดงออกทาง
กายภาพเปนทักษะทางกาย เชน การสรางสรรค
ผลงาน การแสดงออกทางกายเปนตน การกําหนด
รายละเอี ยดอยางชั ดเจนจะทําให ผูสอนสามารถ
นําไปใชในการจัดการเรียนรู และการประเมินผล
เพื่อใหไดสมรรถนะตามที่ตองการ
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หลั กสู ตรที่ มุ งเน นสมรรถนะในสถาบั นอุ ด มAbstractที่สามารถวัดไดโดยมีกิริยา กรรม และเงื่อนไขหรือ
มาตรฐานการปฏิ
ัติ เชน สามารถทั
กทาย แนะนํ
has a big บimpact
on the country
in allา
ศึกษา Corruption is a problem in Thai society that
ตนเองกับเพื่อนรวมงานโดยมีสาระสําคัญครบถวน
aspects and
it is widelyธีการจั
spreading
จากแนวทางและวิ
ดทําหลักmore
สูตร and more. It is proposed that making use of
สามารถนําเสนอความคิดตอกลุมในการทํากิจกรรม
ทีBuddhist
่มุงเนนสมรรถนะ
ผูเขียนได
วอยางการประยุ
กต concepts and practical means could be a way to
principles
as aยกตั
strategy,
principles,
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ฯลฯ การกําหนดเกณฑการ
แนวทางการจั
ด
ทํ
า
หลั
ก
สู
ต
รระดั
บ
อุ
ด
มศึ
ก
ษาที
่
ม

ุ
ง
เน
น
solve or terminate such a problem in the society and
country as aCriteria)
whole. ควรกํ
It canาหนดจาก
also be
ปฏิบัตthe
ิ (Performance
สมรรถนะ โดยใชหลักสูตรอุตสาหกรรม ศาสตรบัณฑิต
beneficial to really prevent the mentioned problemความสามารถขั
in the long run.้น พื้นฐาน (ระดั บ 1) ไปจนถึง
(อส.บ.) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี การผลิ ต (2559) ของ
This article aims to offer a solution asความสามารถขั
well as a้นprevention
corruption
สูง (ระดับ 5) for
เพื่อจํthe
าแนกระดั
บของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเปนกรณีศึกษา ดังนี้
่งจะนํ
การวางแผนการเรี
ยนรู หรืfor
อ
problems
by applying Buddhist
principles to lead toสมรรถนะซึ
a solution
orาไปสู
to an
integrated solution
การกํ
าหนดสมรรถนะแกนกลาง
(Core Competency)
การจํ า แนกกลุ ม ผู เ รี ย น สมรรถนะด า นเดี ย วไม
in Thailand. ณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตcorruption
องยึดตามกรอบมาตรฐานคุ
สามารถสอนได ภ ายในสั ป ดาห เ ดี ย วการจํ า แนก
Keywords:
corruption prevention in Thai Society
แหงชาติ พ.ศ.
2552 ซึ่งกํDhamma,
าหนดมาตรฐานผลการ
ระดับสมรรถนะทําใหผูสอนสามารถวางแผนการสอน
เรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดภาคการศึกษาไดอยางเหมาะสมโดยสัปดาห
ด า นความรู ด า นทั ก ษะทางป ญ ญา ด า นทั ก ษะ
แรกผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะขั้นพื้นฐาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
และเพิ่มระดับสมรรถนะไปจนจบภาคการศึกษา
และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
ผูเรียนมีความสามารถตามเกณฑที่กําหนดครบทุก
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งที่ตองดําเนินการ
ระดับสมรรถนะ เมื่อกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม คือ ทําการ
และระดับของสมรรถนะ นําไปกําหนดขอบเขตของ
วิเคราะหสมรรถนะและมากําหนดหนวยสมรรถนะ
การจัดการเรียนการสอนไดแกเนื้อหาที่จะทําการสอน
ตามที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตตองการ เชน ดาน
เครื่ องมื ออุ ปกรณ สื่ อ เอกสาร หนั งสื อประกอบ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล สถาบันการศึกษา
การสอน ตลอดจนกิจกรรมที่จะใชในการจัดการ
ตองรวมกับผูประกอบการในการกําหนดหนวยสมรรถนะ
เรี ย นรู การกํ า หนดขอบเขตที่ มี ร ายละเอี ย ดที่
และหน วยสมรรถนะย อย รายละเอี ยดสมรรถนะ
สมบูรณจะชวยใหผูสอนมีแผนการสอนที่สมบูรณ
(Competency Description) นิยามสมรรถนะดาน
เชนกัน เชน หัวขอการสอนเพื่อใหมีความสามารถ
ความสั มพันธ ระหว างบุ คคล ที่ สถานประกอบการ
ในการด า นความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คล ได แ ก
ตองการคืออะไร มีมิติและมุมมองอยางไร ตัวอยาง
การทั ก ทาย การแนะนํ า ตั ว การทํ า งานเป น ที ม
ความสัมพันธระหวางบุคคลในความตองการของ
การแสดงความเห็ น ต อ ที ม การรั บ ฟ ง ความเห็ น
อุตสาหกรรมการผลิตหมายถึงความสามารถใน
การลดความขัดแยง ฯลฯ จากเกณฑการปฏิบัติและ
การทํ า งานเป น ที ม เป น ส ว นหนึ่ ง ของที ม งานใน
ขอบเขตสมรรถนะ นํ า ไปสู ก ารกํ า หนดแนวทาง
สายการผลิ ต เข า ร ว มกิ จ กรรมที่ อ งค ก รจั ด ขึ้ น
การประเมิ น ผล ร อ งรอยหลั ก ฐานที่ ผู เ รี ย นต อ ง
สามารถประสานงานกับหัวหนางาน เพื่อรวมงาน
แสดงออกทั้ งด านความรู ทั กษะ และคุ ณลั กษณะ
ในหน ว ยงานเดี ย วกั น และต า งหน ว ยงาน เมื่ อ
ที่พึ่งประสงค ตลอดจนเครื่องมือ วิธีการในการวั ด
กําหนดรายละเอียดสมรรถนะที่ชัดเจนรวมกันแลว
และประเมินผล รวมถึงน้ําหนักของคะแนน จะเห็น
สิ่ งสํ าคั ญ คื อ การกํ าหนดเกณฑ การปฏิ บั ติ
ไดวาเปนการวางแผนการเรียนรูโดยมีวัตถุประสงค
(Performance Criteria) หรือผลลัพธการเรียนรูท่ี
เชิงพฤติกรรมเปนตัวตั้ง เพียงแตเปนการวางแผน
ตองการโดยกําหนดเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
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การเรียนรูท่ีรวมกับผูประกอบการและวิเคราะหเปน
จากตารางที่ 3 เนื่อ งจากสมรรถนะ
Abstract
รายด า นthat
และต
ให คimpact
รอบคลุ มonทุ กthe
ด า นcountry
เมื่ อ in allแกนกลางเปนสมรรถนะที่สามารถพัฒนาไดในทุก
problem in Thai society
hasองทํa าbig
ทํามาตรฐานสมรรถนะครบทั้ง 5 ดา น โดย
spreading moreจัดand
more. It is proposed that making use ofรายวิชา ตารางวิเคราะหสมรรถนะจะชวยใหวาง
จัดทําในลักษณะหลักสูตรฐานสมรรถนะในรูปแบบ
แผนการพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสมสอดคลอง
rategy, principles, concepts and practical means could be a way to
มาตรฐานอาชี พซึ่ งจะมี รายละเอี ยดมากกว าเล ม
กับรายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตร โดยคอลัมนแรก
problem in the society
and theนอุcountry
a whole.
It ่ can
หลักสูตรในสถาบั
ดมศึกษา as
(มคอ.2)
(ตารางที
2) also beเป น รายวิ ช าในหลั ก สู ต ร คอลั ม น ที่ ส องแสดง
t the mentioned problem in the long run.
สมรรถนะแกนกลางดานตาง ๆ อาจครบทั้ง 5 ดาน
ตารางที่ 2 หลัก สูตรฐานสมรรถนะในรูป แบบ
s to offer a solution as well as a prevention for the corruptionหรื อ เป น เพี ย งบ า งด า นตามความเหมาะสม
มาตรฐานอาชีพ
dhist principles to lead to a solution or to an integrated solution forสอดคลองของรายวิชานั้น ๆ คอลัมนที่สามเปนการ

สมรรถนะหลัก (Key Competency):
หนวยสมรรถนะหลัก (Unit of Competency):
ma, corruption prevention
in Thai Society
หนวยสมรรถนะย
อย (Element of Competency):
รายละเอียดสมรรถนะ (Competency Description)
เกณฑการปฏิบัติ
ระดับสมรรถนะ
(Performance Criteria) 1 2 3 4 5
........................................ .. .. .. .. ..
........................................ .. .. .. .. ..
........................................ .. .. .. .. ..
ขอบเขต (Range Statements)
รองรอยหลักฐานที่แสดงถึงทักษะที่ตองมี
รองรอยหลักฐานที่แสดงถึงความรูที่ตองมี
แนวทางการประเมิน (Assessment guidelines)

กํา หนดระดับ ของสมรรถนะและคอลั ม น สุด ท า ย
เปนการอางอิงเอกสารหลักสูตรฐานสมรรถนะใน
รูปแบบมาตรฐานอาชีพ เพื่อใหผูสอนสามารถนํา
รายละเอียดที่กําหนดในตารางมาตรฐานมาใชใน
หารจัดการเรียนการสอนได
ในส ว นของสมรรถนะวิ ช าชี พ มี ก าร
ดํา เนิ นงานในลั ก ษณะเดีย วกั บที่ ก ล าวมาขา งต น
เพี ย งแต ส มรรถนะวิ ช าชี พ สาขาวิ ช าต อ งร ว มกั บ
เจาของอาชีพในการจัดทําแผนภูมิตนไมที่เปนการ
วิเคราะหหน าที่ง านก อนเนื่องจากไมมี มาตรฐาน
กําหนดไวเชนเดียวกับสมรรถนะแกนกลาง ดังนั้น
จึงต องวิเคราะห หนา ที่ง านของอาชีพ กอนเมื่ อได
หนาที่หลัก หนวยสมรรถนะ จึงมาจัดทําหลักสูตร
ฐานสมรรถนะซึ่งหนาที่หลักอาจเปรียบไดกับสาระ
รายวิ ช าของอาชี พ นั้ น ๆ หากพิ จ ารณาตาม
โครงสรางหลักสูตรก็คือ วิชาเอกและวิชาเอกเลือก
แลวแตความเขมขนของวิชา สวนหนวยสมรรถนะ
เปรี ย บได กั บ บทเรี ย นและหน ว ยสมรรถนะย อ ย
เปรียบไดกับหัวขอในแตละบทเรียนนั้นเอง เมื่อรวม
กั บ โครงสร า งหลั ก สู ต รตามเกณฑ ม าตรฐานที่
ดําเนินการในปจจุบันแลวจะเปนหลักสูตรที่มุงเนน
สมรรถนะมีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา
เป น ไปตามที่ ส ถาบั น การศึ ก ษากํ า หนดโดยนํ า
รายวิชามาวิเคราะหหนวยสมรรถนะ และสมรรถนะยอย

หลักสูตรตองจัดทํามาตรฐานสมรรถนะ
ใหครบทุกสมรรถนะ จากนั้ นนําทั้ งหมดไปจัดทํ า
แผนการจั ด การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รโดยกํ า หนด
สมรรถนะด า นใดควรจั ด ในวิ ช าใด ชั้ น ป ใ ด และ
ระดั บ สมรรถนะใด โดยใช ต ารางวิ เ คราะห
สมรรถนะ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะหสมรรถนะแกนกลาง
ราย
วิชา
XXXX

XXXX

2

สมรรถนะ
แกนกลาง
ดาน..........
ดาน..........
ดาน..........
ดาน..........

ระดับ
สมรรถนะ
ระดับ......
ระดับ......
ระดับ......
ระดับ......

อางอิง
หนา....
หนา....
หนา....
หนา....
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ทั้งนี้การวิเคราะหหนวยสมรรถนะและ
จากนั้ นนํ ามากํ าหนดเกณฑ การปฏิ บั ติ ขอบเขตAbstract
สมรรถนะย
า เนิon
น การร
มกั น ระหว
รองรอยหลักCorruption
ฐาน แนวทางการประเมิ
น in Thai society that
is a problem
has a อbigยควรดํ
impact
the วcountry
in าallง
สาขาวิชาและเจาของอาชีพหรือภาคอุตสาหกรรม
ชาแกน รายวิชาเปนไป
aspects and 2.it หมวดวิ
is widely
spreading more and more.
It is proposed that making use of
เมื่อมีมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่มีความ
ตามจุ ด เน น ของศาสตร นั้น ๆ ตามที่ ส ถาบั น หรื อ
Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to
ชัดเจนผูสอนสามารถจัดทําแผนการสอนรายวิชา
คณะวิ ช าจะกํ า หนดโดยนํ า รายวิ ช ามาวิ เ คราะห
solve
or terminate
such a problem
the countryก ารปฏิ
as a บwhole.
It canรalso
be
ที่ ม าจากเกณฑ
ั ติ ขอบเขต
อ งรอย
หน
วยสมรรถนะ
และสมรรถนะย
อย จากนัin้นนํthe
ามาsociety and
to really
prevent
the mentioned
in กthe
run.
ฐานlong
แนวทางการประเมิ
น ผล มากํ าหนดใน
กํbeneficial
า หนดเกณฑ
ก ารปฏิ
บั ติ ขอบเขต
ร อ งรอยproblemหลั
This article aims
as a prevention forยดของการสอนได
the corruption
ทิ น การสอนและรายละเอี
หลักฐาน แนวทางการประเมิ
น to offer a solution asปฏิwell
ดเจนสงor
ผลให
กิดประสิ
ทธิภาพในการเรี
หมวดวิBuddhist
ช าเอกและเอกเลื
problems by 3.applying
principlesอ กto lead toอยaางชัsolution
to เan
integrated
solution ยforน
ที่ มุ ง สู ก ารพั ฒ นาสมรรถนะผู เ รี ย นอย า งเป น
รายวิ
ชามาจากการวิ
เคราะหหนาที่งานของอาชีพ
corruption
in Thailand.
รูปธรรม (ตารางที่ 4)
แล ว นํ า มากํ า หนดเกณฑ ก ารปฏิ บั ติ ขอบเขต
Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society
รองรอยหลักฐาน แนวทางการประเมิน
ตารางที่ 4 แผนการสอนมุงเนนสมรรถนะ
4. หมวดวิชาเลือกเสรี เปนไปตาม
สัปดา เกณฑ ขอบเขต
การ
เงื่อนไขที่สถาบันการศึกษากําหนด หากหลักสูตร
ห สมรรถนะ
ประเมิน
ทุ ก หลั ก สู ต รของสถาบั น เป น หลั ก สู ต รที่ มุ ง เน น
ผล
สมรรถนะ (มีมาตรฐานครบทุกรายวิชาในสถาบัน)
1
สมรรถนะ หัวขอ..... วิธีการ
ไมวาผูเรียนจะเลือกรายวิชาใดก็ตามสามารถนํา
ระดับ........ กิจกรรม.. ประเมิน
เกณฑก ารปฏิบ ัต ิ ขอบเขต รอ งรอยหลัก ฐาน
วัตถุ
สื่อ.........
แนวทางการประเมินที่กําหนดมาใชในการวางแผน
ประสงค
อุปกรณ.. เครื่องมือ
การเรียนรูได
วัตถุ
หลักฐาน
5. หมวดวิชาสหกิจศึกษาหรือฝก
ประสงค....
ประสบการณ วิ ช าชี พ เป น ไปตามแนวทางที่
สถาบั น การศึ ก ษากํ า หนดโดยนํ า รายวิ ช ามา
วิ เ คราะห ห น ว ยสมรรถนะ และสมรรถนะย อ ย
จากนั้ น นํ า มากํ า หนดเกณฑ ก ารปฏิ บั ติ ขอบเขต
รองรอยหลักฐาน แนวทางการประเมิน
6. สมรรถนะแกนกลาง ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai
Qualifications Framework for Higher Education :
TQF) ซึ่ง ไมไ ดกํา หนดเปน รายวิช าแตตอ งนํา ไป
พัฒ นาผูเ รีย นในทุก รายวิช า โดยนํา มาตรฐานที่
กําหนดมาวิเคราะหหนวยสมรรถนะและสมรรถนะ
ย อ ย จากนั้ น นํ า มากํ า หนดเกณฑ ก ารปฏิ บั ติ
ขอบเขต รองรอยหลักฐาน แนวทางการประเมิน

จากตารางที่ 4 ผูสอนสามารถนําเกณฑ
การปฏิ บั ติ ขอบเขต ร องรอยหลั กฐาน แนวทาง
การประเมินที่กําหนดในหลักสูตรฐานสมรรถนะมา
กําหนดรูปแบบ วิธีการสอน เทคนิคการสอน สื่อ
การสอน ตลอดจนเครื่องมือวิธีการประเมินผล ซึ่ง
เปนสิ่งที่ผูสอนจะใชประสบการณและความสามารถ
ของแต ล ะคนในการส ง เสริ ม พั ฒ นาผู เ รี ย น ทั้ ง นี้
เป า หมายสุ ด ท า ย คื อ ผลลั พ ธ ก ารเรี ย นรู ข อง
ผู เ รี ย นต อ งเป น ไปตามที่ ห ลั ก สู ต รกํ า หนด ซึ่ ง
สอดคลองกับความตองการของงานอยางแทจริง
จากแนวทางการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รฐาน
สมรรถนะจะเห็นวามีรายละเอียดและความยุงยาก
ในการดําเนินงานมากเพื่อจะวิเคราะหจนไดเกณฑ
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รูปแบบงานเอกสารและเกณฑมาตรฐานประกั น
การปฏิ บั ติ ง าน ขอบเขต ร อ งรอยหลั ก ฐาน
Abstract
แนวทางการประเมิ
กสมรรถนะ
ดังนั้น in allคุณภาพ เพื่ อนํา ไปสู การเรีย นการสอนมุง เน น
problem in Thai society
that has aนผล
bigครบทุ
impact
on the country
น การโดยสถาบั น การศึ ก ษาฝ า ยเดี ย ว
spreading moreหากดํ
andา เนิmore.
It is proposed that making use ofสมรรถนะ อั นจะส งผลให ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษามี
สมรรถนะในการปฏิ บั ติ งานที่ ส อดคล อ งกั บ อาชี พ
จะเปนงานที่ยากลําบากมากเนื่องจากความเขาใจ
rategy, principles, concepts and practical means could be a way to
สอดคลองกับความตองการของภาคการผลิตและ
ในสมรรถนะของอาชีพอาจไมลึกซึ้งมากพอแตหาก
problem in the society
country
a whole. It can also beภาคบริการเปนการศึกษาเพื่อการทํางาน เพื่อการ
เปนการดํand
าเนินthe
การร
วมกันกัas
บสถานประกอบการ
t the mentioned problem
in the
longหลัrun.
ประกอบอาชีพ การพัฒนาคนเปนไปตามทิศทาง
โดยอธิ บ ายรู
ป แบบ
ก การและแนวทางการ
s to offer a solution
as สwell
as a สprevention
for theา ใจ
corruptionเปาหมายของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
วิ เ คราะห
มรรถนะให
ถานประกอบการเข
วจะเปtoนงานที
่ไมยากเกิ
่องจากเจาของ
dhist principles toแลlead
a solution
orนtoไปนัanกเนืintegrated
solution forมาตรฐานการศึ ก ษาชาติ แผนการศึ ก ษาชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนพัฒนา
อุดมศึกษา เพื่ อพั ฒ นาคนไทยใหเ ป นกํ า ลั งสํ า คั ญ
ในการพัฒนาและปฏิรูปประเทศ สรางความสามารถ
ในการแขงขัน มีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลก และนํ า ประเทศก า วพ น กั บ ดั ก ประเทศ
รายไดปานกลาง รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ควรพิจารณาระบบการศึกษาและการพัฒนากําลัง
ทั้ ง ระบบโดย สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ทํ า หน า ที่
ประสานภาคการผลิต และบริ การในการกํา หนด
มาตรฐานอาชีพ ใหครอบคลุมทุกอาชีพตลอดจน
วิเคราะหกรอบอัตรากําลังแรงงานที่สอดคลองกับ
ความตองการของภาคการผลิต ภาคบริการและ
การพัฒนาประเทศ ที่สามารถกําหนดทิศทางการ
พัฒนากําลังคนไดอยางชัดเจน เพื่อหนวยงานที่ทํา
หนา ที่ใ หก ารศึก ษา อบรม พั ฒนากํ าลั งคนจะได
นําไปพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกัน และมีหนวยงานซึ่งทําหนาที่ทดสอบ
ประเมิ น และรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าการและคุ ณ วุ ฒิ
วิ ช าชี พ ที่ เ ป น หน ว ยงานประเมิ น และรั บ รอง
มาตรฐานของผูสํ า เร็จ การศึ ก ษา การพั ฒนาคน
ที่มุ งเนน สมรรถนะจะนํ าไปสู การพั ฒ นาประเทศ
ตามยุทธศาสตรชาติ

อาชีพจะมี ความชัด เจนถึงหน าที่และสมรรถนะที่
จํา เป น ต องมี ใ นตั ว ผูเ รี ย นอยา งชั ด เจนการจั ด ทํ า
ma, corruption prevention in Thai Society
หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะจะสํ า เร็ จ ได แ ละเป น
ประโยชนตอการพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ

บทสรุป
การจัดทําหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะ
ในระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาตองประสานความ
รวมมือกับภาคการผลิตและภาคบริการใหเปนแกน
นํา (Demand Led) ในการกําหนดมาตรฐานอาชีพ
และนํามาตรฐานอาชีพมากําหนดเปนหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ โดยกําหนดมาตรฐานผลลัพธการเรียนรู
ขอบเขต ร อ งรอยหลัก ฐานด า นความรู รอ งรอย
หลักฐานดานทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของแต ล ะสมรรถนะ โดยมี ส มรรถนะแกนกลาง
สอดคลองตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(TQF) มีการกําหนดมาตรฐานสมรรถนะที่ชัดเจน
ครบถวนทั้งระบบ มีการทําความเขาใจผูปฏิบัติใน
หลักการและแนวความคิดในการจัดการเรียนการสอน
ที่ มุ ง เน น สมรรถนะ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษาในฐานะองค ก รหลั ก มี ห น า ที่
สร า งความรู ความเข า ใจและการปรั บ กระบวน
ความคิด ในการจัดทําหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะ
นอกเหนือจากการขับเคลื่อนดวยกลไกทางกฎระเบียบ
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