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บทคัดย่อ
การวิจัยมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา 3) พัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา และ 4) 
ศกึษาผลการนำาโปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะการบรหิารหลักสตูรและการจดัการเรยีนรูข้องคร ูโรงเรยีน
มัธยมศึกษาไปใช้ การวิจัยดำาเนินการเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา ระยะที่ 2 การศึกษา
สภาพปจัจบัุน สภาพทีพึ่งประสงคก์ารบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูข้องคร ูโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
เพือ่นำามารา่งเปน็แบบสอบถาม ระยะที ่3 การพฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะการบรหิารหลกัสตูร
และการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา และ ระยะที่ 4 การนำาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะ
ไปใช้ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดชัยภูมิ จำานวน 30 คน เครื่อง
มือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบก่อนและหลังการพัฒนา 2) แบบทดสอบระหว่าง
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – 5 3) แบบประเมินสมรรถนะครู และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ 
สถิติทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ได้แก ่ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยั พบวา่ 1. องค์
ประกอบของสมรรถนะมี 5 องค์ประกอบ 51 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การสร้างและพัฒนาหลักสูตร จำานวน 
11 ตัวชี้วัด 2) การออกแบบการเรียนรู้ จำานวน 19 ตัวชี้วัด 3) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
จำานวน 7 ตัวชี้วัด 4) การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี จำานวน 11 ตัวชี้วัด และ 5) การวัดและ
ประเมินผล จำานวน 7 ตัวชี้วัด รวม 51 ตัวชี้วัด 2. สภาพปัจจุบันของสมรรถนะการบริหารหลักสูตร

1 นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 Doctoral Student Educational Administration, Faculty of Education, Mahasarakham University
2 Graduate school, Roi-Et Rajabhat University
3 Faculty of Education, Mahasarakham University



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 46 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562

และการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนมัธยม ศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์
ของสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา อยู่ในระดับมาก  
3. โปรแกรมเสริมสรา้งสมรรถนะประกอบด้วย 5 หนว่ยการเรยีนรู ้คอื หนว่ยการเรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง การสรา้ง
และพัฒนาหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การออกแบบการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็สำาคญั หนว่ยการเรยีนรูท้ี ่4 เรือ่ง การใชแ้ละพฒันาสือ่นวตักรรมเทคโนโลย ี
และหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การวัดและประเมินผล 4. ผลการนำาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษาไปใช้ พบว่า 1) ครูมีความรู้หลังการ
พฒันาสงูขึน้กวา่กอ่นเขา้รบัการพัฒนา 2) ครมูคีวามเขา้ใจหลงัการพฒันาสงูขึน้กวา่กอ่นเขา้รบัการพฒันา 
3) ผลการประเมินสมรรถนะหลังการพัฒนา มีสมรรถนะสูงขึ้นอยู่ในระดับมาก และ 4) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: สมรรถนะคร ูการบรหิารหลกัสูตรและการจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะการบรหิารหลกัสตูรและ
การจัดการเรียนรู้

Abstract 
The purposes of this research were: (1) to study the elements and indications of 

performance management and learning activities of secondary school teachers. (2) to study 
current and desirable conditions of performance management. (3) to develop program for 
supporting performance management and learning activities of secondary school teachers. 
(4) to study the efficiency in using the program by using the Research and Development 
consisted of 4 phases as follows: Phase 1 ; the study of the elements and indications of 
performance management and learning activities of secondary school teachers through the 
expert 9 persons, Phase 2 ; the study of current and desirable conditions of performance 
management and learning activities along with the ways to supporting competencies, Phase 
3 ; the development of program for supporting performance management and learning  
activities of secondary school teachers through the expert 7 persons, and Phase 4 ; the 
study of using “The development of professional competency enhancement program for 
Secondary School Teachers in curriculum and learning management ”. The sample was 30 
secondary school teachers belong to the office of the basic education commission of Thailand 
who live in Chaiyaphum Province. The instruments of research including: 1) the pre and post  
development test, 2) the under development test unit 1 - 5, 3) the test developed, and  
4) the statistics used for the quantitative analysis were mean, percentage and standard 
deviation.

The results of the study were as follow:

1. There were 5elements of professional competency enhancement for secondary  
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school teachers in curriculum and learning management consisted of 1) There were 
11 indications in construction and development curriculum, 2) Learning design had 19  
indications, 3) There were 7 indications in child-center style, 4) 11 indications in using and 
development of innovation technology, 5) measurement and evaluation had 7 indications.  
The competency enhancement in curriculum and learning management included 51  
indications. 2. Current conditions of the competency enhancement in curriculum and learning 
management, in overall were high level. Desirable conditions for development in competency 
enhancement in curriculum and learning management, in overall were high level. 3. There 
was 5 units consisted of 1) Creation and Development Curriculum 2) Design Learning  
3) Learning to focus on the learners 4) Development and use of Innovative media  
technologies and 5) Measurement and Evaluation. 4. The finding of usage which was 
established requirement, can use in the schools. The result of usage in secondary school 
shown as 1) Teachers have more knowledge after development than before development, 
2) Teachers have understanding more than before development, 3) the competency was 
higher in high level, and 4) the evaluation was higher in high level.

Keywords: Teacher competency, curriculum administration, learning management

บทนำา
การปฏิรูปการศึกษาที่เกิดขึ้นในหลาย

ประเทศทั่วโลกนับเป็นตัวบ่งชี้ที่สำาคัญประการ
หนึ่งสำาหรับความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 
21 ของแต่ละประเทศ แรงผลักดันสำาคัญที่ทำาให้
หลายประเทศในสังคมโลกต้องปฏิรูปการศึกษาก็
คือ เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge – based 
Economy) และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ อันนำามาซ่ึงความเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว และการแข่งขันอย่างรุนแรงทางเศรษฐกิจ 
การค้า และอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ดังนั้น 
ประเทศที่จะอยู่รอดได้หรือคงความได้เปรียบใน
การแข่งขันก็คือ ประเทศที่มีอำานาจทางความรู้ 
และเปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู ้(Learning Society)  
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
เป็นการเรียนการสอนที่ให้ความสำาคัญกับผู้เรียน
มากขึ้น สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาตาม

ศักยภาพและความสนใจของตนเอง โดยคำานึงถึง
พื้นฐานความแตกต่างของผู้เรียน ผู้เรียนจะได้ค้น
พบและแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีอิสระในการเรียน
มากขึ้น มีความคิดทั้งในการแก้ปัญหาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้ในทุกระดับในลักษณะที่
เรียกว่า Coustructionism ซึ่งครูมีบทบาทสำาคัญ
ในการพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2553) 

กระทรวงศึกษาธิการมุ่ ง เน้นพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดการ
พฒันาการศกึษาภายใตย้ทุธศาสตรข์องการปฏริปู
การศึกษาในทศวรรษที่สอง คือ “คนไทยได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” (การปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 – 2561) กรอบ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันมีการ
ปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การ
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พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ท่ีเป็นผู้เอื้ออำานวยให้ผู้
เรียนเกดิการเรยีนรูใ้นระบบโรงเรยีนซึง่อดุมการณ์
สำาคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดให้มีการ
ศึกษาตลอดชีวิตและสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้การศึกษาสร้างคุณภาพชีวิตและ
สังคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม 
คุณธรรม และวัฒนธรรมเป็นการศึกษาตลอด
ชีวิตเพื่อคนไทยท้ังปวงมุ่งสร้างพ้ืนฐานที่ดีในวัย
เด็กปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต้ังแต่
วัยการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาความรู้ความ
สามารถเพื่อการทำางานท่ีมีคุณภาพโดยให้สังคม
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรง
ความต้องการของผู้เรียนและสามารถตรวจสอบ
ได้อย่างมั่นใจว่าการศึกษาเป็นกระบวนการของ
การพัฒนาชีวิตและสังคมเป็นปัจจัยสำาคัญในการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสามารถพึงตนเองและ
พึ่งพากันเองได้ (มาตรฐานการศึกษาของชาติ, 
2553) 

คุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษาต้องอาศัยครู ซึ่ง
ครูมีบทบาทสำาคัญในการพัฒนา ให้เกิดคุณภาพ
ผู้เรียน แต่ในปัจจุบันการปฏิบัติงานในเชิงวิชาชีพ
ครูยังขาดความเป็นมืออาชีพหรืออ่อนด้อยใน
สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะประจำาสายงาน 
(Functional Competency) มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
สมรรถนะท่ี 1 การบรหิารหลกัสตูรและการจดัการ
เรยีนรู้ สมรรถนะที ่2 การพัฒนาผูเ้รยีน สมรรถนะ
ที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน สมรรถนะที่ 4 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนา 
ผู้เรยีน สมรรถนะที ่5 ภาวะผูน้ำาคร ูและสมรรถนะ
ที่ 6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชมุชนเพือ่การจดัการเรียนรูแ้ละสมรรถนะทีส่ำาคัญ 
คือ สมรรถนะประจำาสายงาน สมรรถนะที่ 1 คือ 
สมรรถนะการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีน
รู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เนื่องจากปัจจุบันยังเป็น

ปญัหาท่ีตอ้งไดรั้บการแก้ไขอยา่งเรง่ดว่น เพราะผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนต่ำา ซึง่เปน็ผลมา
จากการจดัหลกัสตูรการศกึษาและการจัดการเรยีน
การสอนของครู ยังไม่ประสบความสำาเร็จ เพราะ
ไม่ได้ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางจริงๆ รวมถึงไม่
ได้เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความแตก
ต่างระหว่างบุคคล มีผลทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ซึ่งเป็นหัวใจในการจัดการเรียนรู้ของครูไม่
ประสบผลสำาเรจ็ตามเปา้หมาย ฉะนัน้ครตูอ้งเขา้ใจ 
สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการ 
เรยีนรูข้องตนอยา่งถอ่งแท ้รวมถงึผูบ้รหิารโรงเรยีน
และผูบ้รหิารระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาควรสง่เสรมิ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการคิดวิเคราะห์การออกแบบการเรียนรู้
โดยมุง่ปรบัการเรียนรูข้องนกัเรยีนเปลีย่นการสอน
ของครมูุง่แสวงหาความรว่มมอืจากทกุภาคสว่น ซึง่
มีหลายโรงเรียนที่สามารถเป็นต้นแบบได้ภายใน
กลุ่มเครือข่าย ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน เพื่อพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียน
การสอน ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศได้ (พระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 

หลั กสู ตรการศึ กษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ มีความสำาคัญกับการจัดการเรียนรู้  
เน่ืองจากการบริหารจัดการหลักสูตร เป็นหัวใจ
สำาคญัของการจดัการการศกึษาเรยีนรูข้องนักเรียน
ในโรงเรียน สถานศึกษามีภารกิจหลักในการ
จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ตามศักยภาพสถานศึกษาจึงมีบทบาทสำาคัญ
ในการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาและดำาเนิน
การนำาหลักสูตรสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพโดยต้อง
สร้างความมั่นใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชน
ว่าผู้เรียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัดและเกิดสมรรถนะสำาคัญ ตลอดจนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำาหนดไว้ใน
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หลักสูตรเพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ สถาน
ศึกษาจะต้องออกแบบหลักสูตรให้ครอบคลุมส่วน
ที่เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐาน
อันเป็นความคาดหวังที่กำาหนดไว้ร่วมกันในการ
พฒันาเยาวชนทกุคนในชาต ินอกจากนัน้หลักสตูร
สถานศกึษายงัต้องสอดคลอ้งกับสภาพปญัหาและ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือพัฒนา
ให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถอยู่ใน
สงัคมแวดลอ้มไดอ้ยา่งมคีวามสุขและเกดิความรกั
ความผกูพนัในบา้นเกดิเมอืงนอนมบีทบาทในการ
ร่วมพัฒนาชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) 

การพัฒนาสมรรถนะครู ด้านการอบรม 
สัมมนา เพื่อให้เกิดสมรรถนะที่เพ่ิมขึ้น เป็นสิ่ง
จำาเป็นในการปฏิรูปการศึกษาอีกวิธีหนึ่ง เพื่อผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน ผู้วิจัยเห็นว่า
โปรแกรมการพัฒนาเป็นชุดวิชาที่ใช้ในการฝึก
อบรมคร ูโรงเรยีนมธัยมศกึษา สามารถทีจ่ะพัฒนา
ใหค้รมูสีมรรถนะทางการบรหิารหลกัสตูรและการ
จดัการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้และทราบถงึระดบัสมรรถนะ
ของตนเอง (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ) ว่า
อยู่ในระดับใด มีจุดแข็ง จุดอ่อน ในเรื่องใดบ้าง 
และจะต้องพัฒนาสมรรถนะในเรื่องใดบ้าง ซึ่งจะ
ชว่ยให้ครูสามารถใช้เป็นเกณฑใ์นการวดัผลความรู ้ 
ทักษะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ชดัเจน และเปน็ระบบมาตรฐานเดียวกนัทัง้องค์กร 
เพ่ือเส้นทางความเจริญเติบโตก้าวหน้าในสาย
วิชาชีพของตนเอง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัด

สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการ 
เรียนรู้ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์การบริหารหลักสูตรและการจัด 
การเรียนรู้ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา

3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา

4. เพื่อศึกษาผลการนำาโปรแกรมเสริม
สรา้งสมรรถนะการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการ
เรียนรู้ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษาไปใช้

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจัยกำาหนดกรอบแนวคดิ 

เป็นกรอบเบื้องต้นในการวิจัย โดยได้สังเคราะห์
แนวคิดจากนักวิชาการ ประกอบด้วย (กระทรวง
ศึกษาธิการ สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน พิณสุดา สิริธรังศรี อภิณห์พร สถิต
ภาคีกุล และคณะ สำานักงานเลขานุการสภาการ
ศึกษา วิจารณ์ พานิช นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
และคณะ สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา McClelland 
(1973) Taba (1962) Ralph Tyler (1949) 
Oliva (1992) Saylor and Alexander (1974)  
UNESSCO (2011), Gange and Medsker 
(1996) ได้องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบสำาคัญ 
ดังนี้

1. การสร้างและพัฒนาหลักสูตร

2. ออกแบบการเรียนรู้

3. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

4. การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี

5. การวัดและประเมินผล
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วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยและพัฒนา (R 

and D) แบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ (Phase)  
ดังต่อไปนี้

การวิจัยระยะที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
พื้ นฐาน  แนว คิด  และทฤษฎีที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  
(Documentary Study) กับองค์ประกอบและ 
ตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา มีวิธี
ดำาเนินการดงัน้ี ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสรมิสรา้งสมรรถนะการบรหิาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียน
มัธยมศึกษา จากงานวิจัย เอกสาร ตำารา และ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง โดยทำาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ นำามาสรุปหาองค์
ประกอบและตวัชีว้ดัสมรรถนะการบริหารหลกัสตูร
และการจดัการเรยีนรูข้องคร ูโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานในการวิจัย และ
ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู 
จากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ แล้วสังเคราะห์ได้
องค์ประกอบของสมรรถนะการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ของครู โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ
รับรอง จำานวน 9 คน ได้องค์ประกอบ จำานวน 5 
องค์ประกอบ ดังนี้

1) การสร้างและพัฒนาหลักสูตร 2) การ
ออกแบบการเรียนรู้ 3) การจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ 4) การใช้และพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยี และ 5) การวัดและประเมิน
ผล

การประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัด 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิรับรองเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึง
นำาองค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู ไปให้ผู้
เช่ียวชาญทำาการตรวจสอบอีกคร้ังเพ่ือหาระดับ

ความเหมาะสมของข้อคำาถาม แล้วพิจารณาคัด
เลือกข้อคำาถามที่เข้าเกณฑ์ไว้ใช้จริง มาปรับปรุง
แกไ้ขตามคำาแนะนำา เพือ่จะนำาไปเปน็ขอ้มลูในการ
จัดทำาแบบสอบถามในระยะต่อไป

การวิจัยระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน 
สภาพที่พึงประสงค์การบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยนำา
ข้อมูลที่ได้ในระยะที่ 1 มาเป็นกรอบในการสร้าง
แบบสอบถาม เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลครู ที่สอน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ซึ่งแบ่งตามขนาดโรงเรียน จำานวน 4 ขนาด 
ดงัน้ี 1) โรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ 2) โรงเรยีน
มัธยมศึกษาขนาดกลาง 3) โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่ และ 4) โรงเรยีนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่
พเิศษ โดยทำาการสุม่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉยีง
เหนอื โดยใชว้ธีิการเทยีบตารางกำาหนดขนาดกลุม่
ตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan (1970: 608) 
ได้จำานวนประชากรเท่ากับ 379 คน โดยใช้วิธีการ
สำารวจความคิดเห็นของครูกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  
ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคตะวัน
ออกเฉยีงเหนอื โดยใชเ้ครือ่งมอืเปน็แบบสอบถาม
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
วเิคราะหข์อ้มลู ตรวจสอบความเชือ่มัน่ โดยวธิขีอง 
Cronbach การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วคัด
เลอืกข้อทีเ่ขา้เกณฑไ์ว้ใชจ้ริง มาปรับปรงุแกไ้ขตาม
คำาแนะนำา แล้วเสนอต่อคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์อีกครั้ง เพื่อจัดทำาเป็นโปรแกรมฉบับ
สมบูรณ์ต่อไป

การวิจัยระยะที่ 3 การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา โดย
นำาข้อมูลที่ได้จากระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มา
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
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โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการบรหิารหลักสตูร
และการจดัการเรยีนรูข้องคร ูโรงเรยีนมธัยมศกึษา
ให้สมบูรณ์ ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่เก็บจากกลุ่ม
ประชากรครูผู้สอน โรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำามาพัฒนาโปรแกรม
ให้เหมาะสมกับความต้องการในการพัฒนา
สมรรถนะครู และจัดทำาคู่มือ โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ
รับรอง จำานวน 7 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวจิยัระยะที ่4 นำาโปรแกรมเสรมิสรา้ง
สมรรถนะการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีน
รู้ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษาไปใช้ กับครูผู้สอน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดชัยภูมิ จำานวน 
30 คน เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น มี
สมรรถนะมากข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความรู้อย่างยั่งยืน ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลสำาหรับการวิจัย ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินสมรรถนะ การ
สัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรม ชิ้นงาน แผนการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือดูพัฒนาการของครู ว่าครู
สามารถนำาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้ในระดับใด มีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติ
งานอยา่งไร เพือ่ทำาการแกไ้ขใหก้ารปฏิบตังิานเกดิ
ประสิทธิภาพมากที่สุด

ผลการวิจัย
1. โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการ

บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู 
โรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่าองค์ประกอบและตัว
ชี้วัดสมรรถนะ ได้มาจากการสังเคราะห์ แนวคิด

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยนำามาใช้เป็น 
กรอบแนวคิดในการวิจัย พบว่า องค์ประกอบ
หลักทั้ ง 5 ด้าน สอดคล้องกับแนวคิดของ 
(กระทรวงศึกษาธิการ สำานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน พิณสุดา สิริธรังศรี อภิณห์พร  
สถิตภาคีกุล และคณะ สำานักงานเลขานุการสภา
การศึกษา วิจารณ์ พานิช นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
และคณะ สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา McClelland 
(1973) Taba (1962) Ralph Tyler (1949) 
Oliva (1992) Saylor and Alexander (1974) 
UNESSCO (2011) Gange and Medsker 
(1996) ซึ่งแนวความคิดของนักวิชาการในแขนง
ต่างๆ ที่ผู้วิจัยที่นำามาใช้เป็นกรอบแนวคิด ผู้วิจัย
ได้ทำาการสังเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียนมัธยม เพื่อให้ได้องค์ประกอบและตัว
ชี้วัด ซึ่งยืนยันองค์ประกอบและตัวชี้วัด โดยผู้ทรง
คุณวุฒิ จำานวน 9 คน พบว่าองค์ประกอบและตัว
ชี้วัดมี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ด้านการสร้างและ
พัฒนาหลักสูตร 2) ด้านการออกแบบการเรียนรู้ 
3) ด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
4) ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 
และ 5) ด้านการวัดและประเมินผล 

2. สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์
สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า สภาพ
ปัจจุบัน โดยภาพรวมมีระดับสมรรถนะอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และสภาพที่
พงึประสงคม์รีะดบัสมรรถนะอยู่ในระดบัมาก มคีา่
เฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ดังแสดงในตารางที่ 1
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3. โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้วิจัยนำาข้อมูลจากระยะ
ที่ 1 และระยะที่ 2 มาเป็นแนวทางในการจัดทำา
โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะการบรหิารหลกัสูตร
และการจดัการเรยีนรูข้องคร ูโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
โดยมีองค์ประกอบของโปรแกรม จำานวน 5 
องค์ประกอบ ดังนี้ 1) แนวคิดและหลักการ 2) 
วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 4) วิธีการและกิจกรรม

การพัฒนา และ 5) ประเมินความรู้ ความเข้าใจ 
และความสามารถ โดยเนื้อหาโปรแกรม ประกอบ
ด้วยองค์ความรู้ 5 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 1) การ
สร้างและพัฒนาหลักสูตร 2) การออกแบบการ
เรยีนรู้ 3) การจดัการเรยีนรู้ทีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็สำาคญั 
4) การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี และ 
5) การวดัและประเมนิผลการพฒันาสมรรถนะคร ู
มีกระบวนการพัฒนา ดังแสดงในภาพที่ 1

ต�ร�งที่ 1 ระดับสภาพปัจจุบัน ระดับสภาพที่พึงประสงค์ขององค์ประกอบสมรรถนะการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

องค์ประกอบสมรรถนะก�รบริห�ร
หลักสูตรและก�รจัดก�รเรียนรู้

สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์

S.D.
ระดับ

สมรรถนะ
S.D.

ระดับ
สมรรถนะ

1. การสร้างและพัฒนาหลักสูตร 3.90 0.75 มาก 4.46 0.78 มาก
2. การออกแบบการเรียนรู้ 3.94 0.75 มาก 4.44 0.70 มาก
3. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 3.64 0.72 มาก 4.43 0.69 มาก

4. การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 3.59 0.72 มาก 4.46 0.71 มาก

5. การวัดและประเมินผล 4.10 0.69 มาก 4.47 0.70 มาก
รวม 3.83 0.72 ม�ก 4.45 0.71 ม�ก
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ภาพประกอบ 1 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
  
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูดานความรู 
ความเขาใจ และความสามารถ ประกอบดวย 
วิธีการพัฒนาสมรรถนะ ดังนี้  
 1) ทดสอบกอนเรียน  
 2) ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 
 3) วิทยากรใหความรูในหนวยการ
เรียนรู  
 4) การประยุกตใชความรู  
 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู  
 6) ทดสอบหลงัเรียน 
4. ผลการนําโปรแกรมเสริมสรางสมรรถนะการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู 
โรงเรียนมัธยมศึกษาไปใช ปรากฏผล ดังนี้ 
 1. ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา มี 
คะแนนเฉลี่ยกอนการพัฒนา เทากับ 16 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และมคีะแนนเฉล่ีย
หลังการพัฒนา เทากับ 18 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบความแตกตาง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของคะแนน พบวา คะแนนหลังการพัฒนาสูง
กวาคะแนนกอนการพัฒนา และผานเกณฑรอย
ละ 80 ทุกคน เนื่องจาก เมื่อครูไดรับการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารหลักสูตรละการจัดการ
เรียนรู ครูมีความรู ความเขาใจเพ่ิมข้ึน 

 2. ผลการประเมินระดับสมรรถนะ 
พบวาผลการประเมินสมรรถนะการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู หลังการพัฒนา 
มี ระ ดับสมรรถนะที่ เพ่ิ ม ข้ึน  เมื่ อเที ยบ กับ
สมรรถนะกอนการพัฒนาทุกดาน เมื่อครูไดรับ
การพัฒนา มีความรูเพ่ิมข้ึน ทําใหสมรรถนะการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูเพ่ิมข้ึน  
 3. ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ
ตอโปรแกรมเสริมสรางสมรรถนะการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู โรงเรียน
มัธยมศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเปนรายองคประกอบเรียงตามคาเฉลี่ย 
โดยส ามารถ อธิ บ ายได  ดั งนี้  วิท ยากรมี

ความรูและความเขาใจ 

 
หนวยการเรียนรูท่ี 
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ความสามารถ 
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5 
      

 
หนวยการเรียนรูท่ี 
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ภ�พที่ 1 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู
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กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ ประกอบ
ด้วย วิธีการพัฒนาสมรรถนะ ดังนี้ 

1) ทดสอบก่อนเรียน 

2) ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน

3) วิทยากรให้ความรู้ในหน่วยการเรียนรู้ 

4) การประยุกต์ใช้ความรู้ 

5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

6) ทดสอบหลังเรียน

4.  ผลการนำา โปรแกรมเสริมสร้ าง
สมรรถนะการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีน
รูข้องคร ูโรงเรยีนมธัยมศึกษาไปใช้ ปรากฏผล ดังนี้

1. ครู ผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ยก่อนการพัฒนา เท่ากับ 16 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ย
หลังการพัฒนา เท่ากับ 18 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคะแนน พบว่า คะแนนหลังการพัฒนาสูงกว่า
คะแนนก่อนการพฒันา และผา่นเกณฑร์อ้ยละ 80 
ทกุคน เนือ่งจาก เมือ่ครไูด้รบัการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารหลักสูตรละการจัดการเรียนรู้ ครูมี
ความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น

2. ผลการประเมินระดับสมรรถนะ พบ
ว่าผลการประเมินสมรรถนะการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ หลังการพัฒนา มีระดับ
สมรรถนะที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับสมรรถนะก่อน
การพฒันาทกุดา้น เมือ่ครไูดร้บัการพฒันา มคีวาม
รู้เพิ่มขึ้น ทำาให้สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 

3. ผลการประเมนิระดับความพึงพอใจต่อ
โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการบรหิารหลักสตูร
และการจดัการเรยีนรูข้องคร ูโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปน็รายองค์

ประกอบเรียงตามค่าเฉลี่ย โดยสามารถอธิบาย
ได้ ดังนี้ วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ เจ้าหน้าที่ชี้แจงและให้คำาแนะนำาที่เป็น
ประโยชน์ เน้ือหาที่ได้รับเป็นประโยชน์สามารถ
นำาไปใช้ได้ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ 
กระตือรือร้น การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์เหมาะสม 
เอกสารประกอบการประชุมเหมาะสม สถานที่ 
จัดประชุมเหมาะสม ประเด็นเนื้อหาตรงตาม
ความต้องการ ระยะเวลาการจัดประชุมเหมาะสม  
ข้ันตอนการลงทะเบียนเหมาะสม และการ
ประชาสัมพันธ์เหมาะสม

อภิปรายผล  
การวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง

สมรรถนะการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีน
รูข้องคร ูโรงเรยีนมธัยมศกึษา อภปิรายผล ได ้ดงัน้ี

1. องค์ประกอบของโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีน
รู ้ไดจ้ากการสงัเคราะหเ์อกสาร งานวิจยัทีเ่ก่ียวขอ้ง 
และได้รับการยืนยันจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบ
ด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ คือ 

1.1 ดา้นการสรา้งและพฒันาหลกัสตูร มี
ตัวชี้วัด จำานวน 7 ตัวชี้วัด 

1.2 ด้านการออกแบบการเรียนรู้ มีตัวชี้
วัด จำานวน 19 ตัวชี้วัด 

1.3 ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ มีตัวชี้วัด จำานวน 7 ตัวชี้วัด 

1.4 ด้านการใช้และพัฒนาส่ือนวัตกรรม
เทคโนโลยี มีตัวชี้วัด จำานวน 11 ตัวชี้วัด 

1.5 ดา้นการวดัและประเมนิผล มตีวัชีว้ดั 
จำานวน 7 ตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 51 ตัวชี้วัด 

การบริหารหลักสูตรและการจัดการ 
เรียนรู้ของครู มีความสำาคัญมาก เพราะหลักสูตร
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เป็นหัวใจของการศึกษา ในการกำาหนดแนวทาง 
หรอืวตัถุประสงคข์องการจดัการเรยีนรู ้สอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยของ มะลิวัน สมศรีและคณะ 
(2558: 550) พบว่า ผลการศึกษาแนวทางการ
พฒันาสมรรถนะทางวชิาการของครผููส้อนในสถาน
ศกึษาทีป่ระสบความสำาเรจ็ในด้านการจดัการเรียน
การสอน ไดร้บัรางวลัทรงคุณคา่ของ สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการ เรียนรู้ ในส่วนของการจัดการเรียนรู้ ต้อง
คำานึงถึงความเหมาะสม ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เน้นความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน
เป็นสำาคัญ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ หลกัสตูรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็น
กำาลงัของชาต ิใหเ้ปน็มนุษย์ทีม่คีวามสมดุลทัง้ด้าน
รา่งกาย มคีวามรู ้มคุีณธรรม จติสำานึกในความเปน็
พลเมืองไทย และเป็นพลเมืองโลก

2. สภาพปจัจบุนัและสภาพทีพึ่งประสงค์
ของสมรรถนะการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการ
เรียนรู้ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา จากการศึกษา
ระดับสภาพปัจจุบันของสมรรถนะการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียน
มัธยมศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ซึ่งระดับของตัวช้ีวัดท่ีมี
ระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การวัดและประเมินผล 
โดยมีตัวชี้วัด ได้แก่ สามารถนำาผลการวัดและ
ประเมินผลมาวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง
คุณภาพการเรียนรู้ รองลงมา คือ วัดและประเมิน
ผลการจัดการเรียนรู้ ตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่อง 
และระดับของตัวชี้วัดที่มีระดับค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ 
มีวิธีการวัดและประเมินผลแบบรายบุคคล ราย
กลุ่ม และรายชั้นเรียน ในรายวิชาที่สอน และการ
ศกึษาสภาพทีพ่งึประสงคข์องสมรรถนะการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียน
มัธยมศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ซึง่ระดบัตวัชีว้ดัทีม่รีะดบัคา่เฉลีย่สงูสดุ คอื การวดั
และประเมนิผล โดยมตีวัชีว้ดัไดแ้ก่ สามารถนำาผล
การวัดและประเมนิผลมาวิเคราะห ์เพือ่ตรวจสอบ 
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ รองลงมา คือ มีการ
วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง และระดับ
ของตัวช้ีวัดที่มีระดับค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ สามารถ
ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม
กับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ และสามารถ
วิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

การพฒันาโปรแกรมเสริมสรา้งสมรรถนะ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู 
โรงเรยีนมธัยมศกึษา ต้องให้ความสำาคญักับตัวช้ีวัด 
ด้านวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธี
การที่หลากหลาย เครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อจะ
ได้ผลการประเมินที่ชัดเจนในหลากหลายมิติของ
การวดัเพราะผูเ้รยีนมคีวามแตกตา่งกนัในการเรียน
รู้ ระดับสติปัญญา และความสามารถ ส่วนสภาพ
ที่พึงประสงค์ของสมรรถนะการบริหารหลักสูตร
และการจดัการเรยีนรูข้องคร ูโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
จากการศึกษา พบว่า ระดับของตัวช้ีวัดท่ีมีระดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ ตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ 
สามารถนำาผลการวัดและประเมินผลมาวิเคราะห์
เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ และ
ระดบัของตวัชีว้ดัทีม่รีะดบัคา่เฉลีย่ต่ำาสดุ คอื แบบ
วัดผลและประเมินผลต้องมีความเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน ดังนั้นในการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ต้องให้
ความสำาคัญกับตัวชี้วัดด้านการวัดและประเมิน
ผลการจัดการเรียนรู้ ตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เพื่อให้ครูสามารถวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู ้ใหต้รงกบัความตอ้งการ ความสามารถ 
และความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึง 
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วิธีการ และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ การวัดผล
ด้วยวิธีการ เครื่องมือที่หลากหลาย เหมาะกับ
บุคคล ที่มีความสามารถ ทัศนคติ ความสนใจ ที่
แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
มีประสิทธิภาพสูงสุด

3. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ได้รับการ
ยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 7 คน มีองค์
ประกอบของโปรแกรม ดังนี้ คือ 1) แนวคิดและ
หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 4) วิธีการ
และกิจกรรมการพัฒนา และ 5) ประเมินความ
รู้ ความเข้าใจ โดยโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของ
ครู โรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 5 หน่วย
การเรียนรู้ ดังนี้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การ
สร้างและพัฒนาหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
เรื่อง การออกแบบการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 
3 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การใช้และพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยี สอดคล้องกับการวิจัยของ 
ปาริชาติ เภสัชชาและคณะ (2558: 101) สรุป
ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะครูผู้นำาด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 2 
สว่น คอื สว่นที ่1 สมรรถนะดา้นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ การสื่อสาร (ICT competency) 
ประกอบด้วย 1) การเป็นผู้รอบรู้สารสนเทศ (in-
formation literacy) ได้แก่ ความสามารถในการ 
เข้าถึงและใช้สารสนเทศ การมีวิจารณญาณและรู้
เท่าทันสารสนเทศ การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการเข้าถึงและใช้ สารสนเทศ 2) การเป็นผู้
รู้ทันไอซีที (ICT literacy) ได้แก่ การใช้ภาษาที่
ใช้กับคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี การใช้งานระบบ 
คอมพิวเตอร์ การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ การใช้

งานเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต การใช้งานอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง 
การวัดและประเมินผล โดยมีรายละเอียดของ
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 
1 ประกอบด้วยขั้นตอน ดังน้ี 1) ทดสอบก่อน
เรียน 2) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการหลักสูตร 3) 
วทิยากรใหค้วามรู ้เรือ่ง หลกัสตูร 4) การประยกุต์
ใช้หลักสูตรในการทำางาน 5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หนว่ยการเรยีนรูท้ี ่2 ประกอบดว้ยขัน้ตอน ดงันี ้1) 
ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวกับการออกแบบการเรยีนรู ้2) 
วิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การออกแบบการเรียนรู้ 
3) วทิยากรใหค้วามรู ้เรือ่ง การออกแบบการเรยีน
รูท้ีส่อดคลอ้งกบัการเรยีนในศตวรรษที ่21 4) การ
ประยุกต์ใช้การออกแบบการเรียนรู้สู่ห้องเรียน 5) 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประกอบ
ด้วยขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 2) วิทยากร
ให้ความรู้ เรื่อง ความแตกต่างระหว่างบุคคล 3) 
ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
จาก VCD 4) ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 5) แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประกอบด้วย
ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการ
นวัตกรรมทางการศึกษา 2) วิทยากรให้ความรู้ 
เรื่อง สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3) ศึกษาวิธี
การออกแบบสื่อจาก VCD 4) การประยุกต์ใช้สื่อ
นวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน 5) แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ประกอบด้วยขั้น
ตอน ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัด
และประเมินผล 2) ศึกษาวิธีการวัดและประเมิน
ผลเชิงประจักษ์จาก VCD 3) วิทยากรให้ความรู้ 
เรื่อง การวัดและประเมินผล 4) สรุปองค์ความรู้ 
ที่ได้จากการศึกษา และ 5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4 .  ผลการนำา โปรแกรมเสริมสร้ าง
สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา ไปใช้พัฒนา 
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กับครูที่สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัด
ชัยภูมิ จำานวน 30 คน ผลการพัฒนา พบว่า ครู
มีความรู้ ความเข้าใจ การบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้เพ่ิมสูงขึ้น หลังการพัฒนา มี
ประสิทธิภาพในการทำางานเพิ่มสูงขึ้น ครูมีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพที่มี โดยนำาความรู้ที่ได้จากการพัฒนา 
และประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน เกิดองค์ความรู้ที่ยั่งยืน พร้อมทั้ง
สามารถถ่ายทอดความรู้ที่มี ให้กับเพื่อนร่วมงาน
และบุคคลอื่นได้

ข้อเสนอแนะ
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริม

สรา้งสมรรถนะการบริหารหลกัสตูรและการจดัการ
เรียนรู้ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้วิจัยมีข้อ
เสนอแนะ ดังนี้

ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. การนำาโปรแกรมไปใช้พัฒนาเสรมิสร้าง
สมรรถนะ สถานศกึษาหรือหน่วยงานจะต้องศกึษา
รายละเอยีดอยา่งชัดเจน ในความคิดรวบยอด และ
ความรู ้ความเขา้ใจของโปรแกรม เพ่ือจะได้ความรู ้
ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน

2. การพัฒนาสมรรถนะครู ให้ประสบ
ความสำาเร็จนั้น มีปัจจัยและเงื่อนไขความสำาเร็จ
หลายประการ ได้แก่ ความตั้งใจของผู้เข้ารับการ
พัฒนา ความร่วมมือของทุกคนในระหว่างการ
พัฒนา เอกสารความรู้ที่ใช้ประกอบการพัฒนา 
บรรยากาศในการพัฒนา ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้และมวลประสบการณ์ให้กับผู้
เข้ารับการพัฒนา เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามี
สมรรถนะเพิ่มขึ้น

3. โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะเป็น
โปรแกรมทีต่อ้งใชเ้วลาในการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง 
เพือ่ใหไ้ดผ้ลบรรลุวตัถปุระสงคต์ามทีก่ำาหนดไวใ้น
โปรแกรม การดำาเนนิการเสรมิสรา้งสมรรถนะ ตอ้ง
มีเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมและดำาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาในการพัฒนา เพื่อให้ครู 
มีสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเพิ่มข้ึน และเกิดสมรรถนะอย่างยั่งยืน 
ต่อไป

4. การพฒันาสมรรถนะคร ูมคีวามสำาคญั
และจำาเปน็อยา่งยิง่ เพราะครตูอ้งไดร้บัการพฒันา
ความรู้ อย่างต่อเนื่อง รอบด้าน เพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อนำาความรู้ลงไปสู่ผู้
เรยีน กอ่ใหเ้กดิประโยชนไ์ด้อยา่งสูงสดุ การพฒันา
ตนเองและการเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องจึง
เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครูให้มีความ
รู้อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริม
สร้างสมรรถนะด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนประถมศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัดอื่นๆ 

2. โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สามารถ
ตอ่ยอดไปทำาการวิจยัในเรือ่งสมรรถนะประจำาสาย
งานด้านอื่นๆ ได้ เช่น สมรรถนะด้านการพัฒนา
ผู้เรียน และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการช้ัน
เรียน ฯลฯ

3. ก่อนการพัฒนาสมรรถนะต้องสำารวจ
ความต้องการของครูก่อนทุกครั้ง เพื่อให้การ
พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการและเกิดประโยชน์สูงสด
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