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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งน้ีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัดแนวทางเสริมสร้าง
สมรรถนะครดูา้นการบริหารหลักสูตรและการจดัการเรยีนรูส้ำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษา หนองคาย เขต 1 2) เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบุนั และสภาพทีพ่งึประสงคข์องแนวทาง
สมรรถนะครดูา้นการบริหารหลักสูตรและการจดัการเรยีนรูส้ำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะครู
ดา้นการบรหิารหลกัสตูรและจัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศกึษา สงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษา หนองคาย เขต 1 โดยการดำาเนินงานมี 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและ
ตวัชีว้ดัแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและจดัการเรยีนรูส้ำาหรบัสถานศกึษา โดย
ยดึองค์ประกอบหลกัจากสมรรถนะประจำาสายงานคร ูสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 
2553 และได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน ระยะที่ 2 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
สภาพทีพ่งึประสงค์ของแนวทางสมรรถนะครดู้านการบริหารหลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้สำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จำานวน 320 
คน โดยใช้วิธีการสุ่มระดับชั้น (Stratified Random Sampling) และโดยการสุ่มเชิงช่วงชั้นอย่างมีสัดส่วน
(Proportional Stratified Random Sampling) ตามขนาดของสถานศึกษาจากสถานศึกษา เครื่องมือที่
ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบสัมภาษณ์และแบบประเมิน
ความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความมีประโยชน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระยะที่ 3 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะครูด้าน
การบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูส้ำาหรบัสถานศกึษา สงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษา หนองคาย เขต 1 โดยการวิเคราะหค์วามตอ้งการจำาเปน็ในการพฒันาแนวทาง ศกึษาแนวทางเสรมิ
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สร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา และครูที่เก่ียวข้อง
ด้านแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา 
โรงเรียนที่เป็นต้นแบบด้านสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Best Practice) 
จำานวน 3 โรงเรยีนๆ ละ 3 คนรวมจำานวน 9 คน ไดแ้นวทางพัฒนาสมรรถนะครดูา้นการบรหิารหลกัสตูร
และการจัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา และสร้างคู่มือการพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้าน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา โดยการตรวจสอบความเหมาะสม ความ
เปน็ไปได ้และความเปน็ประโยชนข์องแนวทางจากผู้ทรงคณุวฒุ ิจำานวน 7 คน ผลการวจิยัปรากฏผลดงันี้

1. องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัของการพฒันาแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะครดู้านการบรหิารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย 
เขต 1 มีองค์ประกอบ 5 ด้าน และตัวชี้วัด 44 ตัวชี้วัด 2. สภาพปัจจุบันของสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
หนองคาย เขต 1 พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำาคัญ รองลงมา คือ ด้านการวัดและประเมินผล
การเรยีนรู ้ดา้นการสรา้งและพฒันาหลกัสตูร ดา้นความรู ้ความสามารถ ในการออกแบบการเรยีนรู ้และ
ดา้นทีม่ค่ีาเฉลีย่ต่ำาท่ีสุด คอื การใชแ้ละพฒันาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยเีพ่ือการจดัการเรยีนรูส้ำาหรบัสภาพ
ทีพ่งึประสงคข์องการพฒันาแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะครดูา้นการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีน
รู้สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 พบว่า โดยรวม
มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เมือ่พจิารณาเปน็รายด้าน พบวา่ ด้านทีมี่ค่าเฉลีย่สงูสดุ คือ ด้านการสรา้ง
และพัฒนาหลักสูตร รองลงมา คือ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ ความสามารถ ใน
การออกแบบการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำาที่สุด คือ การใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ 3. ผลการประเมิน
แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 พบว่า โดยรวมมีความเหมาะ
สม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด มาก และมากที่สุดตามลำาดับ

คำ�สำ�คัญ: แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครู

Abstract

The research is intended to 1) To study the elements indicators for the Guideline 
to Develop Teacher’s Competency in Curriculum and Learning Management in the schools 
of Nong Khai Primary Educational Service Area Office 1, 2) To study the present condition, 
preferred conditions of the Guideline to Develop Teacher’s Competency in Curriculum and 
Learning Management in the schools of Nong Khai Primary Educational Service Area Office 
1 3) To study the Guideline to Develop Teacher’s Competency in Curriculum and Learning  
Management in the schools of Nong Khai primary Educational Service Area Office 1. The 
operations consisted of three stages. Phase 1 to study the elements and indicators by  
taking from the Office of the Basic Education Commission 2010. Phase 2 to study the 
present condition, preferred conditions of the Guideline to Develop Teacher’s Competency 
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in Curriculum and Learning Management in the schools of Nong Khai Primary Educational 
Service Area Office 1. Sample was included school administrators, and teachers in the area. 
The sample group are school administrators and teachers in the schools of Nong Khai 
Primary Educational Service Area Office 1 for 320 with stratified random sampling by the 
proportional stratified random sampling due to the size of the schools, small size for 16 
administrators and 73 teachers, medium size for 10 administrators and 146 teachers, large  
size for 3 administrators and 72 teachers, with a total of 29 administrators and 291  
teachers by using rating scale for the questionnaire 5 level. The research statistics were 
mean, percentage, and standard deviation. Phase 3 the guideline to Develop Teacher’s 
Competency in Curriculum and Learning Management in the schools of Nong Khai Primary 
Educational Service Area Office 1. Next was to study the guidelines by interviewing school 
administrators and teachers involved in teacher’s competency in curriculum management 
and learning management (Best Practice) from three schools with three people for each with 
a total of 9 people. Verification was confirmed by seven experts.

The research results were as followed: 1. There are five elements of the teacher 
competency in curriculum and learning management consist of: 1) to create and develop 
the curriculum 2) knowledge and ability to design learning 3) the learning management 
focuses on the learners 4) using and development Innovative technologies for learning 
and 5) measurement and evaluation of learning. 2. The present condition of a Guideline to  
Develop Teacher’s Competency in Curriculum Management and Learning Management 
in the Schools found that the present condition for all five sides were at a high level.  
Considering each aspect with the highest level was included: the learning management 
focuses on the learners, measurement and evaluation of learning, to create and develop 
the curriculum, knowledge and ability to design learning, and the lowest level of compliance 
was on the using and development Innovative technologies for learning. Preferred conditions  
in a Guideline to Develop Teacher’s Competency in Curriculum Management and Learning  
Management in the Schools found that the present condition for all five sides were at 
the highest level. When considering the descending order from the highest to lowest  
by their level of demand were ranked as follows: to create and develop the curriculum,  
measurement and evaluation of learning, knowledge and ability to design learning and the 
learning management focuses on the learners were the same level and the lowest level  
was using and development Innovative technologies for learning. 3. The result of the  
appropriabillity, possibility and usefulness assessment to act in keeping with the codes of 
possible enriching proficiency for Curriculum and Learning Management in the schools 
of Nong Khai Primary Educational Service Area Office 1 is found that the appropriabillity,  
possibility and usefulness in the highest level.

Keywords: A guideline to develop teacher’s competency
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บทนำา

การพฒันาการจัดการศกึษาใหมี้ประสิทธภิาพ
มคุีณภาพมมีาตรฐานนัน้ บคุคลทีม่บีทบาท สำาคญั 
คอื “คร”ู ตามท่ีมกีารระบุไวใ้นพระราชบญัญตักิาร
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 7 ว่าด้วย
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 
52 กำาหนดไว้ว่า “ให้กระทรวงส่งเสริมให้มี ระบบ 
กระบวนการผลิตการพัฒนาครู คณาจารย์และ
บคุลากรทางการศกึษาใหม้คีณุภาพและมาตรฐาน
ทีเ่หมาะสมกบัเปน็วชิาชพีชัน้สงู โดยการกำากบัและ
ประสานให้สถาบันที่ทำาหน้าท่ีผลิตและพัฒนาครู 
อาจารย์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
พร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากร
ใหมแ่ละการพฒันาบคุลากรประจำาอยา่งตอ่เนือ่ง” 
ขณะที่องค์กรใดๆ จะประสบผลสำาเร็จได้นั้นขึ้น
อยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น การวางแผน การ
จัดการองค์กร การจัดการเกี่ยวกับคน การอำานวย
การ สั่งการและการควบคุม จากปัจจัยดังกล่าว 
“คน” ถอืวา่เปน็ปัจจัยทีม่คีวามสำาคัญยิง่ ทัง้นีเ้พราะ
คนเป็นทรัพยากรทางการบริหารท่ีทำาให้กิจกรรม
ต่างๆ ที่กำาหนดขึ้นในองค์กรดำาเนินการไปด้วยดี
และบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ ดังน้ันการที่องค์
กรหน่ึงๆ จะบรรลุถึงเป้าหมายได้สำาเร็จนั้น จะ
ต้องอาศัยบุคลากรที่มีสมรรถนะ (Competency) 
ทีเ่หมาะสมกบัวสิยัทศัน ์พนัธกจิ และเปา้หมาย ของ
องค์กร กล่าวคือ บุคลากรจะต้องมีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถและคุณลักษณะต่างๆ ที่จำาเป็นต่อ
การปฏบิตังิาน นอกจากนัน้แล้วยงัตอ้งมคีวามร่วม
มือร่วมใจและทำางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 
(ชูชัย สมิทธิไกร. 2552: 1)

ครุสุภา ในฐานะทีเ่ปน็องคก์รวชิาชพีคร ูได้
ทราบปญัหาดงักลา่วและเหน็ความสำาคญัของ การ
กำากบั ดแูลครแูละบคุลากรทางการศกึษา เพือ่ใหม้ี
คุณภาพตามมาตรฐานและเหมาะสมกับการ เป็น
วิชาชีพชั้นสูง จึงจัดทำาเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
โดยยึดแนวคิดและความเชื่อที่ว่าเพ่ือให้ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ได้ดำาเนินการในการ

พัฒนาเด็กและเยาวชน ใหเ้ปน็ไปตามความมุง่หมาย
ของการจดัการศกึษา และความคาดหวงัของสงัคม 
ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐาน ความรู้ ซึ่ง
เป็นเกณฑ์ด้านความรู้ที่ครูต้องมี ประกอบด้วย 9 
มาตรฐาน ไดแ้ก ่ดา้นภาษาและเทคโนโลย ีดา้นการ
พฒันาหลกัสตูร ดา้นการจดัการเรยีนรู ้ดา้นจติวทิยา
สำาหรับครู ด้านการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา ด้านการบริหารจัดการห้องเรียน ด้านการ
วิจัยทางการศึกษา ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และด้านความเป็นครู มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นเกณฑ์สำาหรับการปฏิบัติงานของครูท่ีจะนำา
ไปสู่ผลสำาเร็จ ประกอบด้วย 12 มาตรฐาน ได้แก่ 
การปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันา
วิชาชีพครูอยู่เสมอ การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ โดยคำานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน การมุ่ง
มั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ การพัฒนา
แผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง การ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น
ผลถาวรทีเ่กดิแกผู้่เรยีน การรายงานผลการพฒันา
คุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอยา่งทีด่แีกผู่เ้รยีน การรว่มมอืกบัผูอ้ืน่ในสถาน
ศึกษาอย่างสร้างสรรค์ การร่วมมือกับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์ในชุมชน แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสาร
ในการพัฒนา และการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ (สำานักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา. 2556: 66)

ครูเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำาคัญในการ
จัดการเรียนรู้ ในกระบวนการจัดการศึกษา ดังนั้น 
คุณภาพของครูจึงมีความสำาคัญมากเพราะครูที่มี
คุณภาพจะส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
ผู้เรียนก็จะมีคุณภาพตามไปด้วย ครูจึงมีบทบาท
สำาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คณุธรรม จรยิธรรม สามารถอยูร่ว่มกบับคุคลอืน่ได้
อยา่งมคีวามสขุ คณุภาพของครูผู้สอนจงึเปน็ปจัจัย
ที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงด้านการเรียนรู้ของผู้
เรียน (สำานักเลขาธิการสภาการศึกษา. 2556: 1)
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ปัจจุบันการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการ
จัดการเรียนรู้ยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร ซึ่งมี
เพยีงคูม่อืการประเมนิสมรรถนะครทูีท่างสำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้างขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นแบบในการประเมินครูผู้สอนในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และเพื่อประเมินการปฏิบัติงาน
ประจำาปเีท่านัน้ ซึง่ยงัขาดรายละเอยีดของขัน้ตอน
และ วิธีการปฏิบัติการได้มาของตัวบ่งชี้แต่ละตัว 
ซึ่งสอดคล้องกับสำานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาครู ผลปรากฏว่า การ
พฒันาครยูงัขาดระบบการพัฒนาทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ดังนั้น การพัฒนาครูจึงยังไม่มีมาตรฐานท่ีชัดเจน 
(สำานักเลขาธิการสภาการศึกษา. 2556: 80) การ
พัฒนาสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ขึ้นอยู่
กับขั้นตอนและวิธีการประเมิน

ผลการดำาเนนิงานดา้นการบรหิารหลกัสตูร
และการจัดการเรียนรู้ของสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 พบวา่ ปัญหา
ที่ควรได้รับการแก้ไข คือ ปัญหาด้านคุณภาพผู้
เรียน เนื่องจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ทุกสาระการเรียนรู้ มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยต่ำากว่าผลการทดสอบระดับประเทศ 
และระดบัสงักดั ดังนัน้สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาหนองคายเขต 1 มีความตระหนักถงึ
ภารกิจสำาคัญในการยกระดับคุณภาพการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด และเพื่อให้สอดคล้อง
กับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนควบคู่ไปกับการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาหนองคายเขต 1 ยังหาแนวทางการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของครูผู้สอน ตลอด
จนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครทูีช่ดัเจนเตม็
รูปแบบ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคายเขต 1ตอ่ไป (สังกัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1. 2557: 4-5)

จากความสำาคญัและบรบิทดังกลา่ว ผูว้จิยั
ในฐานะทีเ่ปน็ครผููส้อนจงึไดส้นใจศกึษาการพฒันา
แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและดา้นการจัดการเรยีนรู ้เพือ่เปน็แนวทาง
ในการพฒันาสมรรถนะของครใูนการทำางาน โดยมุ่ง
ศกึษา 5 ดา้น ไดแ้ก ่การสรา้งและพฒันาหลกัสตูร 
ดา้นความรู ้ความสามารถในการออกแบบการเรยีนรู ้
ดา้นการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั ดา้น
การใชแ้ละพัฒนาส่ือ นวตักรรมเทคโนโลยเีพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
ครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สำาหรับสถานศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูส้ำาหรบัสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 

2. เพ่ือศกึษาสภาพปัจจบุนั และสภาพท่ีพึง
ประสงค์ของแนวทางสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูส้ำาหรบัสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
หนองคาย เขต 1 

3. เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาเสรมิสรา้ง
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและจัดการ
เรยีนรูส้ำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นขัน้ตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปีการ
ศึกษา 2557 ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 158 
คน ครูผู้สอน จำานวน 1,662 คน 

กลุม่ตวัอยา่ง ทีใ่ชใ้นขัน้ตอนการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลโดยแบบสอบถามครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 ปกีารศกึษา 
2557 จากการใช้ตารางการหากลุ่มตัวอย่างของ 
Krejcie and Morgan ไดก้ลุม่ตัวอยา่ง จำานวน 320 
คน โดยใชว้ธิกีารสุม่ระดบัชัน้ (Stratified Random 
Sampling) และโดยการสุม่เชงิชว่งชัน้อย่างมสีดัสว่น
(Proportional Stratified Random Sampling) 
ตามขนาดของสถานศกึษาจากการสมัภาษณเ์ชงิลกึ 
กลุ่มโรงเรียน Best Practice จำานวน 3 โรงเรียน 
โดยใชว้ธิกีารเลอืกแบบเจาะจง จำานวน 9 คน ดงันี ้

1. โรงเรียนอนุบาลสังคม

1) นายสุริธรรม แก่นพรหม ผู้อำานวยการ
โรงเรียนอนุบาลสังคม

2) นางอารีย์รัตน์ บุตรดี ครูโรงเรียน
อนุบาลสังคม

3) นางสาวศริิรัตน ์สวุรรณวชิยั ครูโรงเรียน
อนุบาลสังคม

2. โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 

1) นายสายันต์ มูลทาทอง ผู้อำานวยการ
โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่

2) นายนวิฒัน ์กองแกว้ ครโูรงเรยีนอนบุาล
ศรีเชียงใหม่

3) นางสาวทพิวรรณ รามฤทธ์ิ ครโูรงเรยีน
อนุบาลศรีเชียงใหม่

3. โรงเรียนบ้านไร่ 

1) นายอารมณ์ ศรีแสง ผู้อำานวยการ
โรงเรียนบ้านไร่

2) นางสาวโยภา ศรงีาม ครูโรงเรยีนบา้นไร่

3) นางจนัธวา วงศห์าจกัร ครโูรงเรยีนบา้นไร่

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

แบบสอบถาม เปน็แบบสอบถามเกีย่วกบั
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การพัฒนา
แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูส้ำาหรบัสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 ที่ได้จากกรอบสมรรถนะประจำา
สายงานของสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน พ.ศ. 2553 มี 5 องค์ประกอบ มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 
44 ข้อ เครื่องมือมีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คำาถาม (Index of Item Congruence: IOC) โดย
ใช้เกณฑ์รายข้อมีค่า ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 และมี
คา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัของสภาพปจัจบุนั เทา่กบั.
96 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของสภาพที่พึง
ประสงค์ เท่ากับ.97

แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยข้อคำาถาม
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการ
บรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูส้ำาหรบัสถาน
ศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างและพัฒนา
หลกัสตูรความรู ้ความสามารถในการออกแบบการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
การใชแ้ละพัฒนาส่ือ นวตักรรมเทคโนโลยเีพ่ือการ
จดัการเรียนรู ้และการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้

ขั้นตอนดำ�เนินก�รวิจัย

ระยะที ่1 ศกึษาองค์ประกอบและตวัชีว้ดั
แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและจัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา 
วิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดการแนวทาง
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตร
และจัดการเรียนรู้จากกรอบสมรรถนะประจำาสาย
งานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2553 และตรวจสอบจากผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 5 คน

ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
สภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาแนวทางเสริมสร้าง
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
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จัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 
1 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครู 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต ผู้บริหาร 29 คน ครู 291 คน 
จำานวน 320 คน 

ระยะที่ 3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาเสริม
สรา้งสมรรถนะครดูา้นการบรหิารหลกัสตูรและการ
จัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 
1 มีดังนี้

3.1 การวิเคราะห์ความต้องการจำาเป็น
การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้าน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สำาหรับ
สถานศึกษา

3.2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาเสริม
สรา้งสมรรถนะครดูา้นการบรหิารหลกัสตูรและการ
จดัการเรยีนรูส้ำาหรับสถานศกึษา จากการสมัภาษณ์
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นต้น
แบบในด้านบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
(Best Practice) จำานวน 3 โรงเรียนๆ ละ3 คน 
รวมจำานวน 9 คน จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection)

3.3 การประเมินความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของแนวทาง
การพฒันาเสรมิสรา้งสมรรถนะครูดา้นการบริหาร
หลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ระยะที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า
ความสอดคลอ้งเชงิเน้ือหา (IOC) ของแบบประเมิน
องค์ประกอบและตัวชี้วัดซึ่งเกณฑ์ความเหมาะสม
ของค่า IOC มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป สถิติที่ใช้ ดัชนี
ความสอดคล้อง IOC 

ระยะที่ 2 นำาแบบสอบถามที่ได้รับคืน
มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบ 
จากนั้นนำามาวิเคราะห์โดยใช้แกรมคอมพิวเตอร์

สำาเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน และค่า PNI ของสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์ของแนวทางสมรรถนะ
ครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
และแปลความหมายข้อมูลโดยใช้เกณฑ์มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย  
ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่ 3 ผู้วิจัยทำาการวิเคราะห์และ
สงัเคราะหข้์อมลูโดยการสรปุเน้ือหาจากการสมัภาษณ์ 
เพื่อนำาไปยกร่างแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
ครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยแต่ละส่วนสรุปได้ดังนี้

1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดการพัฒนา
แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูส้ำาหรบัสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 ประกอบด้วย องคป์ระกอบหลัก 
5 ด้านคือ 1) การสร้างและพัฒนาหลักสูตร 2) 
ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  
3) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 4) 
การใชแ้ละพฒันาสือ่ นวตักรรม เทคโนโลยเีพือ่การ
จดัการเรยีนรู ้5) การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู ้
และ 44 องคป์ระกอบยอ่ย ทัง้นีพ้บวา่ ผูท้รงคณุวฒุิ
เหน็ดว้ยตอ่ความเหมาะสมขององคป์ระกอบและตวั
ชีว้ดัการพฒันาแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะครดูา้น
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน ระดับความ
คดิเหน็ตอ่ความเหมาะสมโดยรวม อยูใ่นระดับมาก
ที่สุด ( = 4.58) 

2. สภาพปัจจุบันของแนวทางการพัฒนา
เสรมิสรา้งสมรรถนะครดูา้นการบรหิารหลกัสตูรและ
การจดัการเรียนรูส้ำาหรบัสถานศึกษาสังกดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.87) เมื่อพิจารณา
รายด้านเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
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3 อันดับแรกคือ การจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียน
เป็นสำาคัญ ( = 3.91) รองลงมา คือ การวัดและ
ประเมินผล การเรียนรู้ ( = 3.90) และด้านการ
สร้างและพัฒนาหลักสูตร ( = 3.88) และด้านที่
มีระดับการปฏิบัติที่ต่ำาที่สุด คือ การใช้และพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ (
= 3.80) ส่วนสภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( = 4.54) เมื่อพิจารณารายด้าน
เรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ
แรกคือ การสร้างและพัฒนาหลักสูตร ( = 4.54) 
รองลงมา คือ การวัดและประเมินผล การเรียนรู้  
( = 4.53) ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่เทา่กนั คอืดา้น ความรู ้ 
ความสามารถ ในการออกแบบการเรียนรู้ ( = 
4.52) และด้าน การจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียน
เป็นสำาคัญ ( = 4.52) และด้านที่มีระดับต่ำาสุดคือ 
การใชแ้ละพฒันาสือ่ นวตักรรม เทคโนโลยเีพือ่การ
จัดการเรียนรู้ ( = 4.51) 

3. ศึกษาแนวทางการพัฒนาเสริมสร้าง
สมรรถนะครูดา้นการบรหิารหลกัสตูรและการจัดการ
เรียนรูส้ำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 มีดังนี้

3.1 ผลการวเิคราะหค์วามต้องการจำาเปน็
ในแนวทางการพัฒนาเสรมิสร้างสมรรถนะครูด้าน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สำาหรับ
สถานศกึษา ผูว้จิยัได้ทำาการวเิคราะหค์วามตอ้งการ
จำาเปน็เพือ่จดัลำาดบัความสำาคัญ (Modified Priority 
Needs Index: PNIModified) เพื่อนำาไปใช้ในการ
รา่งแนวทางการพฒันาเสรมิสรา้งสมรรถนะครดูา้น
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ดังนี้

ค่าเฉลีย่สภาพปจัจบุนั คา่เฉลีย่สภาพทีพ่งึ
ประสงคแ์นวทางการพฒันาเสรมิสรา้งสมรรถนะครู
ดา้นการบริหารหลกัสตูรและการจัดการเรยีนรูส้ำาหรบั
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และค่าดัชนีความ
ต้องการจำาเป็นปรับปรุง PNIModified และลำาดับ

ความต้องการจำาเป็น พบว่า ลำาดับความต้องการ
จำาเป็นแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ
ครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เรียงลำาดับ
จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก ่ดา้นการใชแ้ละพฒันาสือ่ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ด้าน
การสร้างและพัฒนาหลักสูตร ด้านความรู้ ความ
สามารถ ในการออกแบบการเรียนรู้ ด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ และด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ตามลำาดับ

3.2 ผลการศกึษาแนวทางการพฒันาเสรมิ
สร้างสมรรถนะครูดา้นการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1ผู้
วจิยัไดศ้กึษาแนวทางการพฒันาเสรมิสรา้งสมรรถนะ
ครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สำาหรับสถานศึกษา โดยการสัมภาษณ์ผู้ผู้บริหาร
และครวูชิาการหรอืครผููส้อน ท่ีเปน็โรงเรียนตน้แบบ
ใน (Best Practice) จำานวน 3 โรงเรียนๆ ละ 3 
คน รวมจำานวน 9 คน ผลปรากฏ ดังนี้

แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ
ครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ทั้ง 5 ด้าน 
25 แนวทาง ดังนี้

1. ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร มี 
5 แนวทาง ดังนี้ 1) ประชุมคณะครูและผู้ที่มีส่วน
เกีย่วขอ้ง เพ่ือวางแผนการสร้างและพัฒนาหลกัสตูร
สถานศกึษา พรอ้มแตง่ตัง้คณะกรรมการทำางาน 2) 
ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 
2551 3) วเิคราะหค์วามตอ้งการของผู้เรยีน บรบิท
ชุมชนและท้องถิ่น 4) จัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และหลักสูตรท้องถิน่ 
โดยมกีารกำาหนดมาตรฐานและตวัชีว้ดัการเรยีนรู ้คำา
อธิบายรายวิชา โครงสร้างเวลาเรียน วัตถุประสงค์
การเรียนรูแ้ละเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลการเรยีน
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รู้อย่างชัดเจน และ 5) ขอความเห็นชอบการจัดทำา
หลักสูตรสถานศึกษาจากกรรมการสถานศึกษา

2. ดา้นความรู ้ความสามารถในการออกแบบ
การเรียนรู้ มี 5 แนวทาง ดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตร
แกนกลาง หลกัสตูรสถานศกึษาและหลกัสตูรทอ้ง
ถิน่ วเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรู ้2) ศกึษาวธิกีาร
ออกแบบการเรียนรู้ต่างๆ 3) วิเคราะห์ผู้เรียนราย
บุคคล 4) ออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างหลาก
หลายตามความต้องการ ความถนัดของผู้เรียน 
และ 5) วัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลาก
หลาย และต่อเนื่อง

3. ดา้นการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็
สำาคัญ มี 5 แนวทาง ดังนี้ 1) กำาหนดวัตถุประสงค์
การจดัการเรยีนรูใ้ห้สอดคล้องกบัหลักสูตรและความ
ตอ้งการของผูเ้รยีน 2) วเิคราะห์นกัเรยีนรายบคุคล 
3) ออกแบบการเรียนรูอ้ย่างหลากหลายตามความ
ตอ้งการ ความถนดัของผูเ้รยีน ตลอดจนเปดิโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ 4) 
ออกแบบกิจกรรมทีเ่นน้ให้ผูเ้รยีนลงมอืปฏิบัตดิว้ย
ตนเอง เช่น การออกแบบการเรียนรู้แบบโครงงาน 
และ 5) ออกแบบการเรยีนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน

4. ด้านการใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยเีพือ่การจดัการเรยีนรู ้ม ี5 แนวทาง ดงันี้

1) ศึกษาวิธีการสร้างและพัฒนาสื่อ 
นวตักรรมการเรยีนรู ้2) เลอืกใชส้ือ่ใหเ้หมาะสมกบั
วัยของผู้เรียน และสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ 3) นำาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยสอนเพื่อ
ประหยดัเวลา และทำาใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เพิ่มมากขึ้น 4) ดูแล รักษาสื่อ นวัตกรรมอยู่เสมอ 
และ 5) วัดและประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี อย่างต่อเนื่อง

5. ดา้นการวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้มี 
5 แนวทาง ดงันี ้1) ศกึษาคู่มอืการวัดและประเมนิ
ผลการเรียนรู้ 2) มีวิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้อย่างชัดเจน รูปแบบเดียวกันทั้งโรงเรียน 

3) มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลาก
หลาย และวัดผลตามสภาพจริง 4) มีการวัดและ
ประเมนิผลการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และ 5) มกีาร
หาคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ก่อนนำาไปใช้

3.3 ผลการประเมนิความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของแนวทาง
การพฒันาเสรมิสรา้งสมรรถนะครูดา้นการบริหาร
หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูส้ำาหรบัสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 

จากแนวทางการพฒันาเสริมสร้างสมรรถนะ
ครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สำาหรับสถานศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยได้นำาไปให้ผู้ทรง
คุณวุฒิ จำานวน 7 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะ
สม ความสอดคล้องและความเป็นประโยชน์ ดังนี้

ผลการประเมินความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของแนวทาง
การพฒันาเสรมิสรา้งสมรรถนะครูดา้นการบริหาร
หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูส้ำาหรบัสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 ดังนี้ มีความเหมาะสมโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57) มีความเป็นไปได้
โดยรวมอยูใ่นระดับมาก ( = 4.34) และมีความเป็น
ประโยชน์โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( = 4.69)

อภิปรายผล

การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะ
ครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 ผู้วจัิยสามารถ
อภิปรายได้ดังนี้

1. องคป์ระกอบและตวัช้ีวัดทีไ่ดจ้ากกรอบ
สมรรถนะประจำาสายงาน ของสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 องค์
ประกอบหลัก 5 ด้าน คือ 1) ด้านการสร้างและ
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พัฒนาหลักสูตร 2) ด้านความรู้ ความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนรู้ 3) ด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 4) ด้านการใช้และ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ 5) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน
รู้ และ 44 ตัวชี้วัด ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยต่อความ
เหมาะสมขององค์ประกอบการพัฒนาแนวทาง
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งองค์ประกอบท้ัง 5 ด้านนี้
มีความสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น
เด็กดี เก่ง มีสุข ดังที่สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553: 2-15) ได้กำาหนดกรอบ
สมรรถนะประจำาสายงานของครูผู้สอน สมรรถนะ
ที ่1 การบรหิารหลกัสตูรและการจัดการเรยีนรู ้ซึง่
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 5 องคป์ระกอบ คอื 
1) การสรา้งและพฒันาหลกัสตูร 2) ความรู ้ความ
สามารถในการออกแบบการเรียนรู้ 3) การจัดการ
เรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั 4) การใชแ้ละพฒันา
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้  
5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

2. สภาพปัจจุบันของการพัฒนาแนวทาง
เสรมิสรา้งสมรรถนะครดู้านการบรหิารหลกัสตูรและ
การจดัการเรียนรู้สำาหรบัสถานศกึษา สังกดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
ภาพรวมระดับการปฏิบัติในสถานศึกษามีสภาพ
การปฏิบัติงานด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ จากมากไปหาน้อยตามลำาดับ ดังนี้คือ 
ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียน
รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ด้านการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้ ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร
ตามลำาดับ และด้านที่ต่ำาที่สุดคือ ด้านการใช้และ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ ทั้งนี้เน่ืองจากสภาพการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

สว่นหนึง่มาจากการใช้สือ่ นวตักรรม เทคโนโลยใีน
การจดัการเรยีนรูท้ีไ่มท่ัว่ถงึ ขาดความตอ่เนือ่ง อกี
ทั้งจากการศึกษาจากเอกสาร บทความ และงาน
วิจัยต่างๆ พบว่า สมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในการปฏิบัติโดย
ทั่วไปได้ผลยังไม่เป็นที่น่าพอใจ สอดคล้องกับทัศ
ณรงค์ จารุเมธีชน (2556: 174-175) ได้ศึกษา
การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะครูระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน การบริหารหลกัสตูรและการจดัการ
เรยีนรูเ้ปน็สมรรถนะทีก่ลา่วถงึความสามารถในการ
สรา้งและพฒันาหลกัสตูร ออกแบบการเรยีนรูอ้ยา่ง
สอดคลอ้งและเปน็ระบบ ใชแ้ละพฒันาสือ่นวตักรรม
เทคโนโลยีและแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อพัฒนาผู้
เรียนอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสงูสุด
และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของสำานกังานเลขาธกิาร
คุรุสภา (2556: 125-128) ที่กล่าวถึงสมรรถนะ
ตามมาตรฐานความรู้ดา้นการพัฒนาหลกัสตูรและ
การจัดการเรียนรู้ว่าครูจะต้องสามารถวิเคราะห์
หลักสูตรสามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้
อย่างหลากหลายสามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้ง
ก่อนและหลังการใช้หลักสูตรมาจัดทำาหลักสูตร
สามารถนำาประมวลรายวชิามาจดัทำาแผนการเรยีนรู้
รายภาคและตลอดภาค สามารถออกแบบการเรยีน
รูท้ีเ่หมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน สามารถเลอืกใชแ้ละ
พัฒนาสือ่สรา้งสือ่อปุกรณท์ีส่ง่เสรมิการเรยีนรูข้อง
ผู้เรยีน และสามารถจัดกิจกรรมทีส่ง่เสรมิการเรยีน
รูข้องผูเ้รยีนและจำาแนกระดับการเรยีนรู้ของผูเ้รยีน
จากการประเมินผล 

สภาพทีพ่งึประสงคก์ารพฒันาแนวทางเสรมิ
สร้างสมรรถนะครูดา้นการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
ภาพรวมระดบัการปฏบิตัใินสถานศกึษามสีภาพการ
ปฏบิตังิานดา้นการบรหิารหลักสตูรและการจดัการ
เรยีนรู ้ทัง้ 5 ดา้น โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ เมือ่
พจิารณารายดา้นเรยีงลำาดบัคา่เฉล่ียจากมากไปหา
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นอ้ย ดา้นทีม่คีา่เฉล่ียสูงสุด คอื การสรา้งและพฒันา
หลักสูตร รองลงมา คือ การวัดและประเมินผล 
การเรยีนรู ้ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่เทา่กนั คอืดา้น ความรู ้
ความสามารถ ในการออกแบบการเรยีนรู ้และดา้น 
การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้น ผูเ้รียนเปน็สำาคญั และดา้น
ทีม่รีะดบัต่ำาสดุคอื การใชแ้ละพฒันาสือ่ นวตักรรม 
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้เนื่องจาก 
ครูผู้สอนยังขาดการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการสอนไม่ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วีระชัย ศรีวงษ์รัตน์ (2559: 108-109) ได้
ศกึษาการพฒันาสมรรถนะครูดา้นการจดัการเรยีน
รู้ในสถานศึกษา พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่สูงที่สุด คือ ด้านการ
วัดผลประเมินผล และด้านที่ต่ำาที่สุด คือ ด้านสื่อ
และนวตักรรมเพือ่การจดัการเรยีนรู ้และด้านทีต่่ำา
ทีส่ดุจากการศกึษาสภาพปจัจบัุน คือ ดา้นการสรา้ง
และพฒันาหลักสตูร ท้ังนีค้รผููส้อนมองวา่หลกัสตูร
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อยทำาให้ครูต้องปรับ
ตามสภาพที่เปลี่ยนไป จึงเกิดผลกับการเตรียม
ความพร้อมการเรียนการสอนของครู

3. ผลการประเมินแนวทางการพัฒนา
แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 พบว่า มคีวามเหมาะสมโดยรวม
ระดับมากที่สุด ความเป็นไปได้โดยรวมระดับมาก 
และความเปน็ประโยชนโ์ดยรวมระดบัมากทีส่ดุ ซึง่
มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วีระชัย ศรี
วงษ์รัตน์ (2559: 110) ที่ได้ศึกษาแนวทางการ
พฒันาสมรรถนะครดู้านการจดัการเรียนรูใ้นสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษาอดุรธาน ีเขต 1 ผลการประเมินแนวทางการ
พฒันาสมรรถนะครดู้านการจดัการเรียนรูใ้นสถาน
ศึกษา พบว่ามีความสอดคล้อง ความเหมาะสม
และความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และเมื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแนวทางการเสริม
สร้างสมรรถนะครูที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมานั้น พบว่าผู้
วิจัยมีการนำาเอาข้อมูลจากระยะที่ 1 ผนวกกับข้อ

เสนอแนะมาเป็นข้อมูลในการสร้างแนวทางเสริม
สร้างสมรรถนะครูดา้นการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 
อีกทั้งองค์ประกอบการดำาเนินงาน วิธีดำาเนินการ 
และผลการประเมิน ทำาให้สามารถตัดสินใจใน
การประเมินแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้าน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สำาหรับ
สถานศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมานั้นมีความเหมาะ
สม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ระดับมาก และระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กับความเหมาะสม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
วีระชัย ศรีวงษ์รัตน์ ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธาน ีเขต 1 ผลการวิจยัสรุปว่าผลของแนวทาง
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครดู้านการจัดการเรยีน
รูใ้นสถานศกึษา มคีวามเหมาะสม ความสอดคลอ้ง 
และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะครูด้าน
การสร้างและพฒันาหลักสูตรมคีวามตอ้งการปฏบิตัิ
มากทีส่ดุ ดงัน้ัน ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรตระหนกั
และส่งเสริมการนำาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะ
ครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สำาหรับสถานศึกษา โดยการใหบ้คุคลากรเขา้อบรม 
เพ่ือใหเ้กดิความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการสรา้ง
และพัฒนาหลักสูตรอย่างแท้จริงต่อไป

1.2 ผูบ้รหิารสถานศกึษา มนีโยบายใหค้รนูำา
แนวทางทกุดา้นการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการ
เรยีนรูไ้ปใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้เพือ่ใหก้ารจดัการ
เรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยคร้ังต่อไป

2.1 ควรศกึษา คน้ควา้ ทำาวจิยัในการพัฒนา
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แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนรู ้

ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและผู้เรียนนำาไปใช้ได้จริง
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