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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะครู
ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  และพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ส าหรับสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ประจ าปีการศึกษา 2557 จ านวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ จัดการ
เรียนรู้ แบบประเมินโปรแกรมสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้   
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 1. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้  ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบหลักคือ การสร้างและพัฒนาหลักสูตร ความรู้
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  
การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้  
 2. สภาพปัจจุบันสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 โดยรวมทุก
องค์ประกอบ และแต่ละองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากสูงสุด
ไปต่ าสุด คือ การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และการออกแบบการเรียนรู้ ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า การสร้างและพัฒนาหลักสูตรอยู่ในระดับมาก 
ส่วนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  
การออกแบบการเรียนรู้ และการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน
รู้อยู่ในระดับมากที่สุด  
 3. โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ที่พัฒนาขึ้นมี
ลักษณะดังนี ้
  3.1 โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 มี
องค์ประกอบทั้งหมด 9 ส่วน ประกอบด้วย ที่มาและความส าคัญของโปรแกรม วัตถุประสงค์
ของโปรแกรม เป้าหมาย รูปแบบและวิธีการพัฒนา โครงสร้างของโปรแกรม เนื้อหา  
แนวการจัดกิจกรรม เทคนิคและเครื่องมือ และการประเมินผล  
  3.2 ขอบข่ายเนื้อหาของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 ประกอบด้วย 3 ชุดที่ ได้แก่ ชุดที่ 1 การออกแบบการเรียนรู้ ชุดที่ 2 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ ชุดที่ 3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ใช้
ระยะเวลาการพัฒนา 9 ชั่วโมง รูปแบบในการพัฒนา เน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
การเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้การท ากิจกรรมกลุ่ม และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะการเรียนรู้ท่ีลึกซึ้งและยั่งยืน เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถน าไป
เป็นหลักการในการพัฒนาตนเองต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดกระบวนการพัฒนาไว้  
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4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 การประเมินก่อนการพัฒนา ขั้นที่ 2 การพัฒนา ขั้นที่ 3 การบูรณาการ 
และขั้นที่ 4 การประเมินหลังการพัฒนา และเอกสารประกอบโปรแกรม ประกอบด้วย  
6 ส่วน คือ บทน า วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้  และการ
วัดและประเมินผล 
 
Abstract  
 The objectives of the research were; 1) to study the elements and 
indicators of teacher performance administration and learning management  
2) to study present and desirable teacher performance administration and learning 
management, and 3) to develop a program to enhance teachers performance about 
curriculum administration and learning management for schools under the 
secondary educational service area office 30. The samples set leadership and 
teachers under the secondary educational service area office 30 in academic year 
2557. Questionnaire were used to collect data about studying present and desirable 
teachers performance about curriculum administration and learning management 
and assessment a program teachers performance about curriculum administration 
and learning management. The statistics used in this study were mean and 
standard deviation.  
 The research results were : 
  1. The elements and indicators of teacher performance administration 
and learning management for schools under the secondary educational service area 
office 30 were 5 main components ; the creation and development curriculum, the 
ability to design learning, the learning management focuses on the learners, the 
development and use of innovative media technologies to learning, and the 
measurement and evaluation of learning. 
  2. The present teacher performance administration and learning 
management for schools were at the high level. The order from the highest to the 
lowest were use of innovative media technologies to learning, the measurement and 
evaluation of learning, the creation and development curriculum, the learning 
management focuses on the learners, and the ability to design learning. The 
desirable teacher performance administration and learning management for schools 
were at the highest level. The order from the highest to the lowest were the 
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measurement and evaluation of learning, the learning management focuses on the 
learners, ability to design learning, use of innovative media technologies to learning, 
and creation and development curriculum. 
 3. A program to enhance teachers performance about curriculum 
administration and learning management for schools under the secondary 
educational service area office 30 
  3.1 The elements of a program to enhance teachers performance about 
curriculum administration and learning management for schools under the 
secondary educational service area office 30 had all the elements that comprise the 
9th; the importance of the program, the purpose of the program, aims, models and 
methods, the structure of the program, content, orientation activities, tools and 
techniques, and evaluation. 
  3.2 Scope of teachers performance about curriculum administration and 
learning management for schools under the secondary educational service area 
office 30. There were 3 activities. The first was the ability to design learning. The 
second was the learning management focuses on the learners. The Third was 
evaluation of learning. They took 9 hours. A model for development were focus on 
building self-knowledge, learning together by the activist group, and learn from 
actual practice to build knowledge, understanding and skills learned a profound and 
lasting. So developed the principles can be applied to develop themselves further 
continued. The development process into 4 stages as follows: stage 1 assessment 
before developing stage 2 development stage 3 integration and stage 4 evaluation 
after development. And documentation program consists of 6 parts: introduction, 
objectives, content, learning activities, media/resources, and measurement and 
evaluation. 
 

Keywords : Development of Teacher, Competency Enhancing, Curriculum  
                    Administration 
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บทน า 
 ส ถ า น ศึ ก ษ า ที่ จ ะ บ ร ร ลุ
ความส าเร็จตามภารกิจและบทบาท
หน้าที่ของสถานศึกษาจ าเป็นต้องใช้ครู
มืออาชีพ การเป็นมืออาชีพจะต้องอาศัย
ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่
เอื้อโดยเฉพาะหรือสมรรถนะนั่นเอง 
ความต้องการหรือความจ าเป็นคือด้าน
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับต าแหน่งและ
ด้านความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ ใน
มาตรฐานต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแผนกลยุทธการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2549-2551 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป้าหมายการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คือทุกหน่วยงานสนับสนุน
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะโดยการ
พัฒนาที่หลากหลายมีหลักสูตรการพัฒนา
ตามสมรรถนะของครู แล ะบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนา
สมรรถนะของการเป็นครูมืออาชีพ การ
สร้างแรงจูงใจยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษาหรือมีระบบจัด
ค่าตอบแทนรางวัลในรูปแบบการพัฒนา 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน. 2549 ก : 7) จะเห็นได้ว่า
สมรรถนะมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อผล
การปฏิบัติ งานและจากความส าคัญ
ดังกล่าวในพระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 
2546 มาตรา 9(5) ก าหนดให้คุรุสภามี
อ านาจหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพจากอ านาจหน้าที่ดังกล่าวคุรุสภา
ได้ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ .ศ . 
2548 ก าหนดให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการ
ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นวิชาชีพควบคุมให้
มีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพรวมทั้งเป็นการพัฒนายกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพให้สูงขึ้นและเพื่อให้
เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าวได้มีประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภาเรื่องสาระความรู้
และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพเพื่อก าหนดรายละเอียดของสาระ
ความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบ
วิชาชีพครู (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา. 
2648 ก : 4) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  30  ได้ มุ่ ง เน้น ให้
ความส าคัญโดยก าหนดกลยุทธ์ในการ
พัฒนาองค์ก รคื อการพัฒนาครู แล ะ
บุคลากรทางการศึกษาทั้ งระบบเป็น
อันดับแรกโดยเน้นให้ครูมีทักษะในตนเอง
ที่บ่งบอกถึงทักษะ 3 ประการคือ KPP  
( Knowledge Process Product ) เน้นให้
ผลผลิตของบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
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ตามจุดเน้นดังกล่าวสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้มีการ
ก าหนดให้ มี ร ะบบการพัฒนาที่ เน้ น
สมรรถนะ (Teachers and personals 
Competency) ซึ่งหมายถึงความสามารถ
ในการผนึกความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skill) แรงจูงใจ (Motivation) ทัศนคติ 
(Attitude) และคุณลักษณะส่วนตัวของ
บุคลากรเข้าด้วยกันแล้วแสดงออกในเชิง
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงาน
ในบทบาทหน้าที่อย่างโดดเด่นและมี
ประสิทธิภาพ (สค.บศ., 2550) ดังนั้นการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งโดยสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้เป็นสมรรถนะหนึ่งที่
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ได้
ก าหนดเป็นสมรรถนะประจ าสายงานเพื่อ
ใช้ในการประเมินสมรรถนะของครูด้าน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการ
สร้ างและพัฒนาหลักสูตร  2) 
ความสามารถในเนื้อหาสาระที่สอน 3) 
ความสามารถในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  4) 
ความสามารถ ในการใช้ และพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรียนรู้และ 5) ความสามารถใน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งครูใน
ฐานะที่ เป็นปัจจัยหลักของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาครูจึงควรได้รับการ

พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
การจัดการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพอย่าง
สูงสุดต่อไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการ
พัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ของครูส าหรับ
โ รง เ รี ยนสั งกั ดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่
ก า รศึ กษ า มั ธ ยมศึ ก ษ า เ ข ต  3 0  ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ
ครูและสถานศึกษาเพื่อให้ครูสามารถ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีคุณภาพ
มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการ
จัดการเรียนรู้ตามความคาดหวังของทุก
ฝ่ายโดยใช้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาครูหลักการ
เรียนรู้การพัฒนารูปแบบเพื่อให้ครู มี
โอกาสพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ในตัว เองไปสู่ความเป็นครู มืออาชีพ
สามารถท าหน้าที่ของตนเองได้อย่าง
เข้มแข็ งจริ ง จั งและด า เนินงานด้ าน
การศึ กษา ให้ บ ร รลุ จุ ด มุ่ งหมายที่ มี
คุณภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ
ต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ส าหรับ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

2. เพื่ อศึกษาสภาพปัจ จุบัน 
สภาพที่พึงประสงค์และวิธีการเสริมสร้าง
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สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้  ส าหรับสถานศึกษา 
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 
 3. เ พื่ อ พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ส าหรับ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ก า ร พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ครั้งนี้เป็น
การวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

ระยะที่  1 ศึกษา
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ตั วบ่งชี้ของ
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ส าหรับสถานศึกษา โดย
มีขั้ นตอนการด า เนินงานคือ  ศึกษา
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูลที่
ได้มาสังเคราะห์แล้วให้ผู้ทรงคุณวุ ฒิ 
จ านวน 7 คน ยืนยันองค์ประกอบและตัว
บ่งชี ้

ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และวิธีการ
พัฒนาสมรรถนะครูด้ านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
สถานศึกษา โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน

คือ สร้างแบบสอบถามประชากรโดยใช้
ป ร ะช าก ร ใ นก าร วิ จั ยค รั้ ง นี้  ไ ด้ แ ก่ 
ข้ า ร าชการครู ในสถานศึกษาสั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 37 
โรง เรี ยน จ านวน 320คน แล้ ว เก็บ
รวบรวมข้อมูล หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ 

ระยะที่ 3 ออกแบบพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ส าหรับสถานศึกษา โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานคือ น าข้อมูลที่ได้จากระยะที่ 1 
และระยะที่ 2 มายกร่างโปรแกรมแล้ว
ประเมินโปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

1. แบบประเมินแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อยืนยัน
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

2. แบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อสอบถาม
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และ
วิธีการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

3. แบบสัมภาษณ์  และแบบ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครู
ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ 
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 ด าเนินการสร้างเครื่องมือดังนี้  
 แบบประเมินแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อยืนยัน
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ด าเนินการสร้าง
เครื่องมือดังนี้  

 1 .  แ บ บ ป ร ะ เ มิ น  แ บ บ
ประเมินที่ใช้ในการวิจัย ระยะที่ 1 เป็น
แบบประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะครูด้าน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

 2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ แล้ ว
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสังเคราะห์ เพื่อน า
ผลการวิเคราะห์มาก าหนดประเด็นใน
การศึกษา  

 3. ศึกษาวิธีสร้างแบบ
ประเมิน และก าหนดรูปแบบประเมิน 

 4. สร้างแบบประเมินชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 
มี 5 ระดับ โดยให้ครอบคลุมองค์ประกอบ
และตัวชี้วัดของจิตสาธารณะ แยกเป็น 5 
องค์ประกอบ 21 ตัวชี้วัด 

 5. น าแบบประเมินที่สร้าง
ขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา
ตรวจแก้ไขและตรวจสอบความเหมาะสม
ขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะครู
ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 6. น าแบบประเมินที่ผ่าน
การปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของ
อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า แ ล้ ว น า เ ส น อ

ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาความเหมาะสม
ขององค์ประกอบแลตัวบ่งชี้สมรรถนะครู
ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ 

 7. ปรับปรุงแก้ไขแบบ
ป ร ะ เ มิ น ต า ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
ผู้ทรงคุณวุ ฒิแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงอีกครั้ง 

 8. น าแบบประเมินที่
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และจัดท าเป็นแบบ
ประเมินฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการ
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน 
ตรวจสอบและยืนยันความเหมาะสม 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1. 
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่ม 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ในขั้นนี้ เป็นการ
วิเคราะห์เพื่อ ให้ทราบลักษณะภูมิหลัง
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ ค่าความถี่ และ
ค่าร้อยละ 2. การวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน
ของตัวแปร เป็นการวิเคราะห์ค่าสถิติ
พื้นฐานของตัวแปรที่ใช้ ในการวิเคราะห์ 
โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบองค์ประกอบและตัวบ่ งชี้
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้  ผู้วิ จัยน าข้อความที่
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แสดงถึ ง อ งค์ ป ร ะกอบแล ะตั วบ่ ง ชี้
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ มาจัดท าเป็นเครื่องมือ
ที่เป็นแบบตรวจสอบความเหมาะสมของ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะครู
ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คนได้
ท า ก า รพิ จ า รณ าคว าม เหม า ะ ขอ ง
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะครู
ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ ปรากฏตาราง 1 

 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะครูด้านการ 
           บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
 
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะครูด้านการบริหาร 

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
1.องค์ประกอบด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร 4.57 0.53 มากที่สุด 4.57 0.53 มากที่สุด 
2. องค์ประกอบด้านความรู้ ความสามารถในการออกแบบ 
   การเรียนรู้  4.57 0.27 มากที่สุด 4.52 0.12 มากที่สุด 
3. องค์ประกอบด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น 
   ส าคัญ  4.50 0.17 มาก 4.60 0.21 มากที่สุด 
4. องค์ประกอบด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
    เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 4.33 0.27 มาก 4.57 0.37 มากที่สุด 
5. องค์ประกอบด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4.46 0.30 มาก 4.54 0.09 มากที่สุด 

โดยรวม 4.50 0.11 มาก 4.54 0.05 มากที่สุด 

 จ า ก ต า ร า ง  1  พ บ ว่ า 
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะครูด้าน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
4.50 และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.54  

 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการ
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ส าหรับ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ผลปรากฏ
ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ต่อการ 
            เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ส าหรับ 
            สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 โดยรวมและ 
            รายด้าน  
 

การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร 
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้

สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค ์

  S.D. แปลผล 
  S.D. แปลผล 

1. ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร 3.91 0.49 มาก 4.42 0.37 มาก 
2. ด้านความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ 3.82 0.36 มาก 4.52 0.22 มากที่สุด 
3. ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.90 0.31 มาก 4.52 0.24 มากที่สุด 
4. ด้านการใช้และพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยี 
    เพื่อการจัดการเรียนรู้ 3.98 0.38 มาก 4.51 0.24 มาก 
5. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3.97 0.26 มาก 4.56 0.31 มากที่สุด 

โดยรวม 3.90 0.22 มาก 4.51 0.12 มากที่สุด 

 
 จากตาราง 2 พบว่า สภาพ
ปัจจุบันของการเสริมสร้างสมรรถนะครู
ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 
3.90) พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับ
จากน้อยไปหามาก ดังนี้  ด้านความรู้ 
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ 
(  = 3.82) ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (  = 3.90) ด้านการ
สร้างและพัฒนาหลักสูตร ( = 3.91) ด้าน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (  = 
3.97)  และด้ านการใช้และพัฒนาสื่ อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ (  = 3.98) สภาพที่พึงประสงค์ 
โดยรวมเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด 
 

(  = 3.51) พิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับจากน้อยไปหามาก ดังนี้ด้าน
การสร้างและพัฒนาหลักสูตร (  = 4.42) 
ด้านการใช้และพัฒนาสื่ อนวัตกรรม
เทค โน โ ลยี เ พื่ อ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  
( = 4.51) ด้านความรู้ ความสามารถใน
การออกแบบการเรียนรู้ (  = 4.52) ด้าน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
(  =  4.52)  แ ล ะ ด้ า น ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผลการเรียนรู้ ( = 4.56)  
 2. ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
แบบสอบถามวิธี การการเสริมสร้ าง
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ แสดงในตาราง 3 
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ตาราง 3 แสดงจ านวนและร้อยละวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและ 
           การจัดการเรียนรู้ (เลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 
 

วิธีการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตร 
และการจัดการเรียนรู้ ส าหรับสถานศึกษา 

จ านวน ร้อยละ 

1. การฝึกอบรม 210 65.63 
2. การฝึกอบรมควบคู่การปฏิบัติงาน 195 60.94 
3. การสัมมนา 130 40.63 
4. การเรียนรู้จากการท างาน 221 69.06 
5. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 251 78.44 
6. การนิเทศ 88 27.50 
7. การเป็นพี่เล้ียง 102 31.88 
8. การศึกษาดูงาน 54 16.88 
9. การระดมสมอง 10 3.13 
10. อื่นๆ(โปรดระบุ)............................ - - 

 จากตาราง  3 พบว่ าวิ ธี ก าร
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เรียงล าดับ
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเชื่อม่ันว่ามี
ประสิทธิภาพสูงสุด 3 ล าดับแรก คือการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงการเรียนรู้จาก
การท างานและการฝึกอบรม  
 3. ผลการพัฒนาโปรแกรมการ
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
  1. การยกร่างโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  มีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
  จากการศึกษาการศึกษา
องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้สมรรถนะครู 
ผู้วิจัยน าผลการศึกษามาท าการศึกษาและ

พัฒนาโปรแกรมสมรรถนะครูด้านการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
โดยเลือกองค์ประกอบคือ สมรรถนะครู
ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้โดยมีทั้งหมด 5 องค์ประกอบ 21 
ตัวบ่งชี้ น าองค์ประกอบที่ได้มาจัดท าร่าง
เนื้อหา โดยจัดท าเป็นเอกสารประกอบ
โปรแกรม ประกอบด้วย เอกสารประกอบ
โปรแกรม จ านวน 5 ชุด คือ ชุดที่ 1  
การสร้างและพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 2  
ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร เ รี ย น รู้  ชุ ด ที่  3  
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ชุดที่ 4 การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้  และ  
ชุดที่ 5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
แล้วสอบถามสภาพปัจจุบัน และสภาพที่
พึงประสงค์สมรรถนะครูด้านการบริหาร
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หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จัดล าดับ
ความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะ
ครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ พบว่า ล าดับความต้องการในการ
พัฒนาสมรรถนะครูด้ านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เรียงล าดับ
จากสูงสุดไปต่ าสุด คือ การใช้วิธีสอนที่
หลากหลายการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและการส่งเสริมบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้จากนั้นน าผลที่ได้จาก
การจัดล าดับความต้องการมาใช้ในการจัด
น้ าหนักของระยะเวลาการพัฒนา ทั้ง 21 
ตัวบ่งชี้ โดยจัดระยะเวลาในการพัฒนาใน
เอกสารประกอบโปรแกรม ดังนี้  
 2. จัดท าร่างโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
  2.1 ที่มาและความส าคัญของ
โปรแกรม ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับสมรรถนะครู ความหมาย 
คว ามส าคัญขอ งสมรรถนะครู  แ ล ะ
โครงสร้างของโปรแกรม 
  2.2 วัตถุประสงค์ของ
โปรแกรม ประกอบด้วย เป้าหมายที่
ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ บ ร ร ลุ ผ ล ใ นก า ร ใ ช้ คู่ มื อ
โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
  2.3 เป้าหมาย คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน มีความรู้  ความ
เข้าใจ และมีความสามารถในการใช้วิธีการ

สอนที่หลากหลาย การส่งเสริมผู้เรียนให้
เ รี ยนรู้ ด้ วยตนเอง  และการส่ ง เสริ ม
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  2.4 รูปแบบและวิธีการพัฒนา 
คื อ  ก า ร เ ต รี ย มค ว ามพ ร้ อ ม  1  วั น 
ปร ะกอบด้ ว ย  ก า รปฐมนิ เ ทศ  แ ล ะ
การศึกษาด้วยตนเองก่อนเข้ารับการ
ฝึ กอบรม  ก ารศึ กษาดู ง าน  จ านวน  
1 โรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จ านวน 2 วัน การปฏิบัติจริงโดยเชื่อมโยง
การการใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย การ
ส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเอง การ
ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  2.5 โครงสร้างของโปรแกรม 
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การ
ประเมินก่อนพัฒนา ส่วนที่ 2 การพัฒนา 
ส่วนที่ 3 การบูรณาการแบบสอดแทรก
การปฏิบัติงาน และส่วนที่ 4 การประเมิน
หลังพัฒนา 
  2.6 เนื้อหาประกอบด้วย
เอกสารประกอบโปรแกรม 5 ชุด คือ  
ชุดที่ 1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
ชุดที่ 2 การออกแบบการเรียนรู้ ชุดที่ 3 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ชุดที่ 4 การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้  และ  
ชุดที่ 5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  2.7 แนวการจัดกิจกรรม 
ประกอบด้วย การเรียนรู้ด้วยตนเองการ
สืบค้นทางอินเตอร์เน็ตการเรียนรู้เป็นกลุ่ม
การระดมสมองการศึกษาดูงานและการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
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  2.8 เทคนิคและเครื่องมือ 
ได้แก่  การบรรยายประกอบสื่ อ  กา ร
ปฏิบัติงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม วีดีทัศน์ 
สื่อประสมในการบรรยาย (Power point) 
และฝ่ายด าเนินการควรจัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ /สื่อที่จ าเป็นที่ใช้ในการพัฒนา 
อาทิ คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์ เครื่อง
ฉายภาพสามมิติ เอกสาร วีซีดี และวัสดุ
ส านักงานที่ จ า เป็นอื่ น  ๆ หรือตามที่
วิทยากรขอร้อง โดยจัดเตรียมให้พร้อม
ก่อนการพัฒนา 
  2.9 การประเมินผล คือ 
ประเมินตนเองก่อน ระหว่าง และหลังการ
พัฒนาประเมินการท ากิจกรรมตามที่
ก าหนดประเมินความสนใจ และตั้งใจใน
การศึกษาด้วยตนเองประเมินการซักถาม
และการให้ข้อคิดเห็นและประเมินการ
รายงานการอบรมและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 
  2.10 จัดท าร่างโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะสมรรถนะครูด้านการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  

 3. น าร่างโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้  เสนอผู้ทรงคุณวุ ฒิ
จ านวน 5 คน ตรวจสอบ ประเมิน
โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
โดยมีประเด็นส าคัญส าหรับใช้ในการ
ประเมินโปรแกรม คือ ความเหมาะสม 
แล ะค ว าม เป็ น ไปได้ ขอ ง โป รแก รม
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  เพื่ อ
พิจารณาแต่ละองค์ประกอบของโปรแกรม 
ได้แก่ ที่มาและความส าคัญของโปรแกรม 
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม เป้าหมาย 
รูปแบบและวิธีการพัฒนา โครงสร้างของ
โปรแกรม เนื้อหา แนวการจัดกิจกรรม 
เทคนิคและเครื่องมือ การประเมินผล  
  ประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ตาราง 4 แสดงผลความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครู 
           ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
 
รายการประเมิน  ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
1. หลักการและแนวคิดโปรแกรม 4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 
2. วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 
3. เป้าหมาย 4.60 0.55 มากที่สุด 4.40 0.55 มาก 
4. รูปแบบและวิธีการพัฒนา  4.44 0.24 มาก 4.52 0.06 มากที่สุด 
5. โครงสร้างของโปรแกรมฯ 4.45 0.05 มาก 4.40 0.05 มาก 
6. เน้ือหา 4.56 0.06 มากที่สุด 4.56 0.24 มากที่สุด 
7. แนวการจัดกิจกรรม  4.73 0.21 มากที่สุด 4.57 0.04 มากที่สุด 
8. เทคนิคและเครื่องมือ  4.85 0.29 มากที่สุด 4.55 0.06 มากที่สุด 

9. การ 9. ประเมินผล  4.36 0.23 มาก 4.56 0.04 มากที่สุด 
รวมทุกด้าน 4.51 0.18 มากที่สุด 4.41 0.18 มาก 

 จากตาราง 4 พบว่า ความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด้านความ
เหมาะสม ผู้ เชี่ยวชาญมีความคิดด้าน
ความเหมาะสมของโปรแกรมโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (  = 4.51) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดที่สุด 
และด้านความเป็นไปได้ ผู้ เชี่ยวชาญมี
ความเป็นไปได้ ของโปรแกรมโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( = 4.41) เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด เช่นกัน 
 
 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวิ จั ยครั้ งนี้ มีป ระ เด็ น
ส าคัญที่ค้นพบ และสามารถน ามาอภิปราย
ผลตามความมุ่งหมายของการวิจัยได้ดังนี้ 
  1. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและ
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบหลัก  
21 ตัวบ่งชี้  ทั้ งนี้ เพราะผู้วิ จัยได้
ท าการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะครูด้าน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
แล้วน ามาสังเคราะห์องค์ประกอบของ
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ จากนักวิชาการ และ
นั ก ก า ร ศึ ก ษ า ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
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ต่ างประ เทศจะได้ อ งค์ประกอบของ
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ ที่เป็นกรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎี (Theoretical framework) หลังจาก
นั้ น ผู้ วิ จั ย น า ข้ อ ค ว า ม ที่ แ ส ด ง ถึ ง
อ ง ค์ ป ร ะกอบย่ อ ยห รื อ ตั ว บ่ ง ชี้ ข อ ง
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ มาจัดท าเป็นเครื่องมือที่
เป็นแบบตรวจสอบความสอดคล้องของ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะครู
ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 
คนได้ท าการพิจารณาตรวจสอบความ
สอดคล้องขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ของสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ ผลการตรวจสอบ
พบว่าความสอดคล้องขององค์ประกอบ
ย่อยหรือตัวบ่งชี้กับองค์ประกอบหลักมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.05 สอดคล้องกับ 
นันทกา วารินิน (2557 : 1-11) ได้ศึกษา
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ของครูส าหรับโรงเรียน สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต  2 
ผลการวิ จัยพบว่า สภาพปัจจุบันครู มี
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยรวมระดับ
ปานกลาง มีปัญหาอยู่ในระดับมาก และมี
ความต้องการในการพัฒนาระดับมาก 
 2.  ผ ลการพัฒนา โปรแ กรม
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ส าหรับ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 สรุปได้ดังนี้ 
คือ โปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะครู
ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เ รี ย น รู้  ส า ห รั บ สถ านศึ กษ า  สั ง กั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ 
คือหลักการของโปรแกรม จุดหมายของ
โปรแกรม สมรรถนะที่ต้องการจะให้
เกิดขึ้นตามจุดหมายของโปรแกรม สาระที่
ใ ช้พัฒนา  กิ จกรรมการพัฒนา  แล ะ
แนวทางการประเมินตามโปรแกรม มีผล
การประเมินโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญใน2
ด้าน คือ ด้านความเหมาะสมและด้าน
คว าม เป็ น ไปได้  ค ว ามคิ ด เห็ นขอ ง
ผู้เชี่ยวชาญที่ มีต่อโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้  ส าหรับสถานศึกษา 
สั งกั ดส านักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 ปรากฏว่า  
  2. 1  ด้ านความเหมาะสม 
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดด้านความเหมาะสม
ของโปรแกรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 5 ด้าน และ
อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
เทคนิคและเครื่องมือ ด้านแนวการจัด
กิจกรรม ด้านเป้าหมาย ด้านเนื้อหา ด้าน
โครงสร้างของโปรแกรม ด้านรูปแบบและ
วิธีการพัฒนา ด้านหลักการและแนวคิด



     วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม            271            ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

       Journal of Education, Mahasarakham University                  Volume 10 Special Edition September 2016 

 

โปรแกรม ด้านวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
และด้านการประเมินผล  
  2. 2  ด้ านความเป็น ไปได้ 
ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ มีคว าม เป็ น ไป ได้  ขอ ง
โปรแกรมโดยร วมอยู่ ใ น ร ะดั บมาก  
( = 4.41, S.D. = 0.18) สอดคล้องกับ
พิมพ์พร พิมพ์เกาะ (2557) ได้พัฒนา
โปรแกรม เส ริ มส ร้ า งภาว ะผู้ น า เ ชิ ง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัย
พบว่า ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ความต้องการในการเสริมสร้างภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของ
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่มี
ความส าคัญต่อการเสริมสร้างภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มากที่สุดคือ 
ด้านการมีความยืดหยุ่น (PNI = 0.501) 
รองลงมาคื อ  ด้ านการ มี จินตนาการ  
(PNI = 0.498) และด้านการมีวิสัยทัศน์ 
(PNI = 0.478) เป็นลาดับสุดท้าย  
 ทั้ งนี้ อ าจ เป็น เพราะว่ า  การ
พัฒนาโปรแกรมเป็นไปตามขั้นตอนการ
พัฒนาโปรแกรม คือผู้ วิ จัยได้ เ ริ่มต้น
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานความต้องการ
จ าเป็น เม่ือได้ผลจากการศึกษาข้อมูล
พื้ น ฐ านสภาพที่ พึ ง ป ร ะ ส งค์ แ ล้ ว ไ ด้
ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมตามขั้นตอนที่
เ ป็ น ร ะ บ บ ก ล่ า ว คื อ ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร
เตรียมการ เพื่อร่างโปรแกรม ประเมิน

โปรแกรมฉบับยกร่างโดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ 
แล้วน าทดลองใช้โปรแกรม มีการนิเทศ
ติดตามผลการพัฒนาตามโปรแกรม และ
ก า ร ป รั บ ป รุ ง โ ป ร แ ก ร ม  ซึ่ ง เ ป็ น
กระบวนการพัฒนาโปรแกรมหรือระบวน
การพัฒนาหลักสูตร (Tyler 1996 :10)  
ทาบา (Taba. 1962 : 12-13) เซย์เลอร์อ
เ ล็ ก ซ า น เ ด อ ร์ แ ล ะ เ ล วิ ส  ( Saylor, 
Alexander,and Lewis 1974 : 30) โอลิวา 
(Oliva.1 9 9 2  :  7 0 -7 1 ) แ ล ะ  สุ เ ท พ  
อ่วมเจริญ (2555 : 13) ที่ได้อธิบายไว้ว่า 
โปรแกรมหรือหลักสูตรถ้ามีการด าเนินการ
พัฒนาโปรแกรมหรือหลักสูตรเป็นขั้นตอน
ที่ ประกอบด้ วย  1 )  การศึกษาความ
ต้ อ ง ก า รขอ งผู้ เ รี ย น  สั ง คม  ชุ มชน 
เนื้อหาวิชา รวมทั้งปรัชญาทางการศึกษา 
จิตวิทยาการศึกษา รวมทั้ งกฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
ซึ้งเป็นขั้นตอนการศึกษาสภาพทั่วไปก่อน
การพัฒนาหลักสูตร 2) ก าหนดหลักการ 
เป้าหมาย จุดประสงค์ของหลักสูตร การ
จัดเนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อการเรียนการสอน 3) การน าหลักสูตร
ไปใช้ 4) การวัดผลและประเมินผล หรือ
อธิบายเพิ่มเติมได้ว่ากระบวนการพัฒนา
หลักสูตรหรือพัฒนาโปรแกรมมีขั้นตอน
หลัก  คื อ  1 )  การศึ กษาสภาพความ
ต้องการจ าเป็น 2) การพัฒนาโปรแกรม
หรือการพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลองใช้
หลักสูตร 4) การประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน า

ผลการวิจัยไปใช้ 
  จากผลการประเมินโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ส าหรับ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30ด้านความ
เหมาะสม ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากซึ่ งชี้ ให้ เห็นว่ าควรน า โปรแกรม
ดังกล่าวไปใช้จริงโดยกลุ่มเป้าหมายในการ
พัฒนาเป็นครูในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการ
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในระหว่าง
ปฏิบัติงานในหน้าที่ดังน้ันครูผู้สอนที่จะเข้า
ร่วมโปรแกรมต้องมีความตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการพัฒนาสมรรถนะตาม 
 

โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนอีกทั้งยังต้องสามารถจัดสรรเวลา
ในการเข้าร่วมพัฒนาตามโปรแกรมให้
สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาแต่ละ
รูปแบบ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย
ในครั้งต่อไป 
  2.1 ควรท าการศึกษาและ
พัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ทางการศึ กษาต าแหน่ งอื่ น ในสั งกั ด
ส านั กง านคณะกรรมการการศึ กษา 
ขั้นพื้นฐาน 
  2.2 ควรท าการศึกษาและ
พัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะของ
ข้าราชการครูตามมาตรฐานความรู้ของ 
คุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ 
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