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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัดสมรรถนะการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
7 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์ ของสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ของครู สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 3) เพื่อศึกษาวิธี
การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 7 4) เพือ่พฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะการบรหิารหลกัสตูร
และการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 กลุ่ม
ตวัอยา่งทีใ่ช ้ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษา และครผููร้บัผดิชอบงานการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีน
รู้ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จำานวน 218 คน โดย
ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ แบบสัมภาษณ์และแบบประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความเที่ยง ค่าอำานาจจำาแนก ค่าความเชื่อ
มั่นใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ

ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้

1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูสำาหรับ
สถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 7 พบวา่ ม ี5 องคป์ระกอบ 
27 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การสร้างและพัฒนาหลักสูตร 3 ตัวชี้วัด 2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 7 ตัวชี้
วัด 3) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 6 ตัวชี้วัด 4) การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรียนรู้ 7 ตัวชี้วัด และ 5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4 ตัวชี้วัด ซึ่งทุกองค์ประกอบ
และตัวชี้วัดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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2. สภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค ์ของสมรรถนะการบรหิารหลักสูตรและการจดัการเรยีน
รู้ของครู สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบว่า 
สภาพปัจจุบันของสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูสำาหรับสถานศึกษา โดย
รวมอยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู
สำาหรับสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

3. วธิกีารเสรมิสรา้งสมรรถนะการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูข้องคร ูสำาหรบัสถานศกึษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบว่า วิธีการเสริมสร้างสมรรถนะ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู คือ การฝึกอบรม การทำางานเป็นทีม การศึกษาดูงาน

4. โปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูข้องคร ูสำาหรบัสถาน
ศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 7 ทีพ่ฒันาขึน้ไดร้บัการประเมิน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน พบว่า โปรแกรมฯ มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ระดับมาก และมีความเป็นไปได้
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 

4.1 โปรแกรมฯ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 6 ส่วน ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 
4) วิธีดำาเนินการ 5) เทคนิคและเครื่องมือ 6) การวัดและประเมินผล

4.2 ขอบข่ายเนื้อหาของโปรแกรมฯ แบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ ชุดกิจกรรม 1 ด้านการสร้างและ
พัฒนาหลักสูตร ชุดกิจกรรม 2 ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และชุดกิจกรรม 3 ด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยมีแนวการจัดกิจกรรม คือ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
รว่มกนัโดยการทำากจิกรรมกลุม่ การระดมสมองและเนน้การเรยีนรูโ้ดยการปฏบิตัจิรงิ สำาหรบัเทคนคิและ
เครื่องมือ ได้แก่ เอกสารประกอบโปรแกรม ใบกิจกรรม และแบบประเมิน ส่วนการประเมินประกอบด้วย 
การประเมินก่อน ระหว่าง และหลังการพัฒนา โดยการประเมินตนเอง

คำ�สำ�คัญ: การพฒันาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูข้องครู

Abstract 

This research purposes were: 1) to study the elements and indicators curriculum 
and Learning Management for Teachers in Schools under the Office of NakhonRatchasima 
Primary Educational Service Area Office 7 2) to study the present condition Desirable  
condition Of curriculum management competencies and teacher learning management. 
Under the Office of NakhonRatchasima Primary Education Service Area7 3) To study how 
to enhance the curriculum management and learning management skills of teachers under 
the office of NakhonRatchasima Primary Education Area 7 4) To develop programs to en-
hance the curriculum management and learning management skills of teachers. Under the 
Office of NakhonRatchasima Primary Education Service Area 7. The samples used were the 
school administrators and teachers responsible for curriculum management and learning 
management in schools under the Office of NakhonRatchasima Primary Education Area 7 
for 218 people with random sampling by the muti stage random sampling by using rating 
scale for the questionnaire. The statistics used for analyzing the collected data were mean, 
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standard deviation, Percentage, and Modified Priority Needs Index (PNI modified). The re-
search results were as follow:

1. The elements and the indicators of competency in curriculum management and 
learning of teacher for schools under NakhonRatchasima primary education Service Area 
Office 7 consist of 5 elements, 27 indicators; 1) creation and development with 3 indicators, 
2) design learning with 7 indicators, 3) curriculum focuses on the learners with 6 indicators, 
4) development and use of innovative media technologies to learning with 7 indicators and 
5) measurement and evaluation of learning with 4 indicators All of them were suitable at 
the high level.

2. The present condition, desirable condition, and how to strengthen competency 
in curriculum management and learning of teacher for schools under NakhonRatchasima 
primary education Service Area Office revealed that the present condition competency in 
curriculum management and learning of teacher for schools were at the high level.

3. How to strengthen the curriculum management and learning management 
skills of teachers. Under the Office of the Office of NakhonRatchasima Primary Education 
Area 7 found that the method of strengthening. The curriculum management and learning  
management competencies of teachers for educational institutions are teamwork training. 
Study visit.

4. A program to enhance competency in curriculum management and learning of 
teacher for schools under NakhonRatchasima primary education Service Area Office 7  
assessed by 7 experts showed that it was suitable as a whole at the high level and was 
possible as a whole at the high level. It showed that:

4.1 The program consists of 6 parts; 1) principles, 2) objectives, 3) content,  
4) procedures, 5) tools and techniques, and 6) evaluation 

4.2 Scope of the program was classified to 3 sets. The first was creation and  
development, the second was design learning, and the third was curriculum focuses on  
the learners. The ways to do the activities were building knowledge by self, learning  
together by doing group activities together, brain storming, and an emphasis on learning  
by performance. For techniques and tools were program materials, work sheets, and  
assessment forms. And the evaluation was on self assessment before, middle, and  
after treatment by the self-evaluation.

Keywords: Developing the Program to in curriculum and Learning Management
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บทนำา

การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 
21 ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบตามมามากมายทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการเมืองของทุกประเทศ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าและพัฒนาการของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการกระ
จายอยา่งกวา้วขวางและไรข้ดีจำากดัทีเ่กดิขึน้ ทำาให้
โลกทัง้หมดเช่ือมโยงและสือ่สารถงึกนัอยา่งรวดเรว็ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึง
พฒันาประเทศใหม้คีวามมัน่คง ยัง่ยนื และมคีวาม
สามารถในการแขง่ขนั ทำาใหโ้ลกทัง้หมดเชือ่มโยงและ
สือ่สารถงึกนัอยา่งรวดเร็ว ทุกประเทศในประชาคม
โลกให้ความสำาคัญและเร่งพัฒนา เพ่ือให้ก้าวทัน
กับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขัน
กับประเทศต่างๆ ได้ โดยต่างเห็นตรงกันว่า การ
ศึกษามีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคุณภาพและศักยภาพในการแข่งขันกับ
นานาประเทศได้และเป็นฐานหลักของการพัฒนา
ประเทศตอ่ไป (สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา. 
การศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ 21 2557: 1)

การพฒันาทรพัยากรมนษุยแ์ละการพฒันา
กลไกต่างๆ จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเคลื่อน
ย้ายกำาลังคนข้ามประเทศ เกิดความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ขณะที่โครงสร้างการผลิตเปลี่ยน
จากการใช้แรงงานเข้มข้นเปน็การใชอ้งคค์วามรูแ้ละ
เทคโนโลยีมากขึ้น ทำาให้การพัฒนาคนมุ่งสร้าง ให้
มคีวามรูท้กัษะ และความชำานาญ ควบคูไ่ปกบัการ
พฒันาเทคโนโลย ีประเทศทีพ่ฒันาเทคโนโลยไีดช้า้
จะกลายเป็นผู้ซื้อและมีผลิตภาพต่ำา ไม่สามารถ
แข่งขันกับประเทศอื่นๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยี
ทีไ่มเ่ทา่เทยีมกนั ของกลุม่คนในสงัคมจะทำาใหเ้กดิ
ความเหลือ่มล้ำาในการพฒันา จงึเปน็ความทา้ทาย
ในการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันและลด
ความเหลื่อมล้ำา ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 
2555-2559 (สำานกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2555: 2-6) 

จากข้อมลูการจัดอนัดับความสามารถการ
ศึกษาไทยในปัจจุบัน ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทยโดยในภาพรวม เมื่อ พ.ศ. 2555 
ประเทศไทยอยู่ในอนัดับ 30 จาก 59 ประเทศ และ 
พ.ศ. 2556 อยู่ในอันดับ 27 จาก 60 ประเทศ 
แสดงถึงความสามารถในการแข่งขันภาพรวม 
ประเทศไทยดีขึน้ 3 อนัดับ และเมือ่มองสมรรถนะ
ด้านการศึกษา พบว่า พ.ศ. 2555 ประเทศไทยอยู่
ในอันดับ 52 จาก 59 ประเทศ และ พ.ศ. 2556 
อยู่ในอันดับ 51 จาก 60 ประเทศ (IMD: World 
Competitive Yearbook 2007-2013) ซึ่งแนว
โนม้เหมอืนมทีศิทางทีด่ขีึน้ แตเ่มือ่เปรยีบเทยีบกบั
เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมายังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำา นอกจากนี้ 
จากข้อมูลที่ได้มาของกระทรวงศึกษาธิการปี พ.ศ. 
2556 ยงัชีว้า่ผลสมัฤทธิข์องเดก็ไทยยงัอยูใ่นระดบั
คอ่นขา้งต่ำา โดยพจิารณาจากผลการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน
สาระวิชาหลัก ซึ่งที่เป็นเช่นนี้ ปัจจัยหนึ่งมาจาก
การจดัการเรยีนการสอนรวมถงึการวดัและประเมนิ
ผลทีย่งัไม่ไดม้าตรฐานและไม่เหมาะสม โดยเฉพาะ
เทคนคิวธิแีละเครือ่งมอืวดัประเมนิผล ระบบการวดั
ประเมนิผลกอ่นเรยีน ระหวา่งเรยีน และหลงัเรยีน
ยังปฏิบัติไม่ได้ครบถ้วน และไม่ได้เป็นไปตามหลัก
การพฒันาคณุภาพ รวมทัง้มคีวามแตกตา่งกนัในเชงิ
การปฏิบตัท่ีิสง่ผลใหเ้กดิปัญหาคุณภาพของผูเ้รยีน
ในด้านต่างๆ ที่ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ จากที่
กล่าวมาสามารถสะท้อนวิกฤติการศึกษาไทยโดย
เฉพาะคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งจำาเป็นจะต้องเร่งรัด
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาไทยให้เทียบเท่าระดับสากล (สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. การศึกษาไทยในโลก
ศตวรรษที่ 21 ; 2557: 2)

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการการ
ศึกษาขัน้พืน้ฐาน จงึกำาหนดนโยบายของสำานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปงีบประมาณ 
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พ.ศ. 2558 โดยในยุทธศาสตร์ที่ 3 ในการพัฒนา
คณุภาพครแูละบคุลากรทางการศกึษา เปา้ประสงค์
ที่ 3 ครูผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นมีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการ
ทำางานที่มุ่งเน้นผลสมัฤทธิ ์พัฒนาองคค์วามรู้และ
สมรรถนะของครูผ่านการปฏิบัติจริงและการช่วย
เหลือ เผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยว
กับนวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาการคิดและการวัดประเมินผลให้สามารถ
พัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตาม
ศกัยภาพเปน็รายบุคคล พฒันาครทูีมี่อยูใ่หส้ามารถ
จดัการเรยีนรูใ้นวชิาท่ีโรงเรียนตอ้งการไดด้ว้ยตนเอง
หรอืใชส้ือ่เทคโนโลยคีรจูงึเปน็ปจัจยัสำาคญัในระดบั
โรงเรียนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมาก
ที่สุด จากการทดสอบระดับนานาชาติประเทศท่ี
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูง จะมีแนวโน้มการ
เติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าขณะเดียวกันประเทศ
ทีม่ปีระชากรมกีารศกึษาดมีคีณุภาพจะมคีวามเปน็
ประชาธิปไตย ได้นำาไปใช้เป็นกรอบและทิศทางใน
การพฒันาหลักสูตรและจดัการเรยีนการสอน การ
จดัการความรู ้การจดัการเรยีนการสอน ทีค่รจูะตอ้ง
สามารถปรบับทบาทของตนเองไดห้ลากหลายเพือ่
ให้เข้ากับบริบทของเหตุการณ์นั้นๆ โดยจะต้องมี
ความอดทนตอ่ ผูบ้งัคบับญัชา ตอ่เพือ่นครดูว้ยกนั 
และสุดท้ายผู้เรียนท่ีจะต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้
เรียนว่าอยู่ในลักษณะแบบใด พยามที่จะปรับตัว
ครูก่อนท่ีจะปรับเด็กเข้าหาครูเป็นเร่ืองยากที่จะ
ประสบความสำาเรจ็ไดท้ำาใหก้ระบวนการเรยีนรูข้อง
ผู้เรียนขาดตอนได ้(พณิสดุา สริธิรงัศร.ี 2557: 24) 
สำาหรบัสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีนโยบายในการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้เป็นบุคคล
ทีม่สีมรรถนะ มคุีณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ใหม้ขีดี
ความสามารถสูงสุดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การส่ง
เสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาจึงมีความจำาเป็น
จะต้องเลือกพัฒนาสมรรถนะที่สามารถพัฒนาได้
และเห็นผล เพราะว่าปัญหาการศึกษาของชาติมี

ความสำาคัญและเร่งด่วนเป็นอย่างมาก 

จากเหตผุลดงักลา่ว ผูว้จิยัไดร้บัมอบหมาย
ใหป้ฏบิตังิานพเิศษเกีย่วกบังานวชิาการของโรงเรยีน
ทำาใหท้ราบถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ จงึสนใจในศกึษาการ
พฒันาการโปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะการบรหิาร
หลกัสตูรและการจัดการเรยีนรูข้องครสูำาหรบัสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมา เขต 7 เพื่อพัฒนาครูในสถาน
ศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นแนวทางใน
การพัฒนาให้มีประสิทธิผลสอดคล้องกับแนวทาง
การดำาเนินงานของ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
สมรรถนะการบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียน
รูข้องคร ูสงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษานครราชสีมา เขต 7 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ ของสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 

3. เพื่อศึกษาวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7

4. เพือ่พฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 

ความสำาคัญของการวิจัย

1. เพื่อทราบถึงองค์ประกอบและตัวชี้วัด
สมรรถนะการบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียน
รูข้องคร ูสงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษานครราชสีมา เขต 7 
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2. เพือ่ทราบถึงสภาพปัจจุบัน และสภาพ
ที่พึงประสงค์ ของสมรรถนะการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 

3. เพือ่ทราบถงึวธิกีารเสรมิสรา้งสมรรถนะ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7

4. ได้โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการ
บรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ของครู สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา 
เขต 7 เพื่อเป็นข้อสนเทศในการพัฒนาครู

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตเนื้อหา

ในการวิจัยคร้ังน้ีมุ่งเน้นเพ่ือศึกษาเพ่ือให้
ทราบถึงองค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะและ
การเรียนรู้ของครู เนื้อหาในการศึกษาจะประกอบ
ไปด้วย การศึกษาและการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี
สมรรถนะ ทฤษฎีแนวคิดทางด้านสมรรถนะการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ แนวคิดวิธี
การสร้างสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการ
จดัการเรยีนรูค้ร ูศกึษาใหท้ราบถงึการใชโ้ปรแกรม 
และสามารถพัฒนาโปรแกรมท่ีเหมาะสมในการ
เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ครู 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง/
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มผู้

ให้ข้อมูล จำาแนกตามการศึกษา 3 ระยะดังนี้

2.1 ศกึษาองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัสมรรถนะ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรง
คุณวุฒิ จำานวน 5 คน

2.2 ศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพทีพ่งึประสงค ์
และวธิกีารเสรมิสรา้งสมรรถนะการบรหิารหลกัสตูร
และการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 

 2.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 238 คน และครูผู้รับ
ผิดชอบงานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
จำานวน 238 คน รวมจำานวน 476 คน ของโรงเรียน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครราชสีมา เขต 7 

 2.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา 109 คน และครูผู้รับผิดชอบงาน
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จำานวน 
109 คน รวมจำานวน 218 คน ของโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 ใช้สูตรของทาโร ยามาเน

2.3 การพฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 7 ผูใ้หข้้อมลู
ซึ่งทำาหน้าที่ประเมินโปรแกรม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 7 คน
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ขั้นตอนก�รวิจัย

ระยะเวล� วิธีดำ�เนินก�ร ผลที่ได้รับ

ระยะที่ 1 1.1 การศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ของครู

1.2 การสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
กำาหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ของครู

1.3 ตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัด
สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูสำาหรับ
สถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน

ได้องค์ประกอบและตัวชี้
วัดสมรรถนะการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ของครูสำาหรับสถาน
ศึกษาจำานวน 5 ด้าน ตัวชี้
วัดจำานวน 27 ตัวชี้วัด

ระยะที่ 2 1.1 นำาองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ได้มาจากระยะที่ 1 มาใช้เป็นก
รอบสร้างแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และวิธี
การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน
รู้ของครูสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 

ได้ทราบสภาพปัจจุบัน 
สภาพที่พึงประสงค์ และ
วิธีการเสริมสร้างสมรรถนะ
การบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ของครูสำาหรับ
สถานศึกษา

1.2 นำาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยสุ่มโรงเรียน
ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษานครราชสีมา 
เขต 7 จำานวน 238 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนเก็บข้อมูลจาก ผู้
บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน

1.3 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพ
ปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูสำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
7

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา 109 คน และ
ครูผู้รับผิด ชอบงานบริหาร
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ จำานวน 109 คน 
รวมจำานวน 218

ระยะที่ 3 1.1 นำาผลการวิจัยที่ได้จากระยะที่ 2 มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ
ต้องการจำาเป็นและจัดลำาดับความต้องการ

1.2 ศึกษาจากครูผู้ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards 
ที่มีผลงานดีเด่น ประสบผลสำาเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยการเลือกแบบ
เจาะจงจากบุคคลที่ได้รับรางวัลเหรียญทองประจำาปี 2556-2558 
จำานวน 2 คน 

1.3 ร่างโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ของครูสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

1.4 ประเมินโปรแกรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน

ได้โปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ของครูสำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7
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ผลการวิจัย

จากการวิจยัเรือ่ง การพฒันาโปรแกรมเสรมิ
สรา้งสมรรถนะการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการ
เรียนรู้ของครู สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
7 สามารถสรุปผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย
ได้ดังนี้

1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบว่า มี 
5 องค์ประกอบ 27 ตัวชี้วัด ได้แก่ องค์ประกอบ 1 
การสร้างและพัฒนาหลักสูตร มีตัวชี้วัดจำานวน 3 
ตัวชี้วัด องค์ประกอบ 2 การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ มีตัวชี้วัดจำานวน 7 ตัวชี้วัด องค์ประกอบ 
3 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ มีตัวชี้
วัดจำานวน 6 ตัวชี้วัด องค์ประกอบ 4 การใช้และ
พฒันาสือ่นวตักรรมเทคโนโลยเีพือ่การจดัการเรยีน
รู้ มีตัวชี้วัดจำานวน 7 ตัวชี้วัด และ องค์ประกอบ 5 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มตีวัชีว้ดัจำานวน 
4 ตัวชี้วัด ซึ่งทุกองค์ประกอบและตัวชี้วัดมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

2. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ 
ของสมรรถนะการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการ
เรียนรู้ของครู สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
7 พบว่า สภาพปัจจุบันของสมรรถนะการบริหาร
หลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ของครูสำาหรับสถาน
ศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สภาพทีพ่งึประสงค ์
ของสมรรถนะการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการ
เรียนรู้ของครูสำาหรับสถานศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

3. วธิกีารเสรมิสรา้งสมรรถนะการบรหิาร
หลกัสูตรและการจดัการเรยีนรูข้องคร ูสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
7 พบว่า วิธีการเสริมสร้าง สมรรถนะการบริหาร
หลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ของครูสำาหรับสถาน

ศึกษา คือ การฝึกอบรม การทำางานเป็นทีม การ
ศึกษาดูงาน 

4. โปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะการบรหิาร
หลกัสตูรและการจัดการเรยีนรูข้องครสูำาหรบัสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมา เขต 7 ที่พัฒนาขึ้นได้รับการ
ประเมนิโดยผู้ทรงคณุวุฒิ 7 คน พบว่า โปรแกรมฯ 
มคีวามเหมาะสมโดยรวมอยูร่ะดบัมาก และมคีวาม
เปน็ไปไดโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึง่มลีกัษณะ ดงันี้

4.1 โปรแกรมฯ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 
ดังนี้ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 4) 
วิธีดำาเนินการ 5) เทคนิคและเครื่องมือ 6) การวัด
และประเมินผล

4.2 ขอบข่ายเนื้อหาของโปรแกรมฯ แบ่ง
ออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ ชุดกิจกรรม 1 ด้านการ
สร้างและพัฒนาหลักสูตร ชุดกิจกรรม 2 ด้านการ
ออกแบบการจดัการเรยีนรู ้และชุดกจิกรรม 3 ดา้น
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยมี
แนวการจัดกิจกรรม คือ การสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ร่วมกันโดยการทำากิจกรรมกลุ่ม 
การระดมสมองและเน้นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
จริง สำาหรับเทคนิคและเครื่องมือ ได้แก่ เอกสาร
ประกอบโปรแกรม ใบกิจกรรม และแบบประเมิน 
ส่วนการประเมินประกอบด้วย การประเมินก่อน 
ระหวา่ง และหลงัการพัฒนา โดยการประเมินตนเอง

อภิปรายผล

จากการวิจัยการพฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้ง
สมรรถนะการบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียน
รู้ของครูสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 
มีข้อค้นพบที่น่าสนใจเห็นควรนำามาอภิปรายดังนี้

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
สมรรถนะการบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียน
รู้ของครูสำาหรับสถานศึกษา สมรรถนะการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Curriculum and 
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Learning Management) 5 ตัวบ่งชี้ 1 ด้านการ
สรา้งและพฒันาหลกัสตูร 2 ด้านการออกแบบการ
จดัการเรยีนรู ้3 ดา้นการจดัการเรยีนรูท่ี้เนน้ผูเ้รยีน
เปน็สำาคญั 4 ดา้นการใชส้ือ่และพฒันาสือ่นวตักรรม
เทคโนโลยเีพือ่การจดัการเรยีนรู ้5 ดา้นการวดัและ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบกบั
แนวคดิทฤษฎทีี่ผูว้จิยันำามาใชเ้ปน็กรอบแนวคดิใน
การวจัิย พบวา่ สมรรถนะการบริหารหลกัสตูรและ
การจัดการเรียนรู้ (Curriculum and Learning 
Management) สอดคล้องกับการศึกษา ชะรอย
วรรณ ประเสริฐผล (2555: 79-100) ได้ศึกษา
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียน
รู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา 
ที่มีผลการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่น
เดยีวกบัการศกึษาของวรีะชยั ศรวีงษร์ตัน ์(2559: 
241-230) ทีศ่กึษาแนวทางกาพฒันาสมรรถนะครู
ดา้นการจดัการการศกึษา สำานกังานเขตพืน้ทีศ่กึษา 
อุดรธาน ีเขต 12 ทีม่อีงค์ประกอบสมรรถนะท่ีศึกษา
มีความสอดคล้องกันกับผู้วิจัย ที่ผลการศึกษาทุก
ด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และจาก
การศกึษาของนนัทกา วารนินิ (2556: 120-128) 
ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ของครูสำาหรับโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากำาแพงเพชร เขต 2 ก็
มีความสอดคลอ้งรปูแบบการพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ทีส่ร้างขึน้ มอีงคป์ระกอบ 3 สว่น คอื
สมรรถนะการจดัการเรยีนรู ้ซึง่ประกอบดว้ย 5 ดา้น
คอื ดา้นการสรา้งและพฒันาหลกัสตูร ดา้นเนือ้หา
สาระที่สอน ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั ดา้นการใชแ้ละพฒันานวตักรรม
เทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นการวดัและประเมิน
ผลการเรียนรู้ เช่นกัน

2. การศึกษาสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึ
ประสงคส์มรรถนะการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการ
เรียนรู้ของครูสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 7 
พบวา่ สภาพปจัจบุนั สมรรถนะการบรหิารหลกัสตูร
และการจัดการเรียนรู้ของครูสำาหรับสถานศึกษา 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 โดยรวมทั้งหมดและรายองค์
ประกอบอยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์ของ
สมรรถนะการบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียน
รู้ของครูสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 
โดยรวมทั้งหมดและรายองค์ประกอบอยู่ในระดับ
มากทีส่ดุ ระดบัความตอ้งการจำาเปน็เรยีงลำาดบัจาก
มากไปนอ้ย คอื ด้านการสรา้งและพฒันาหลักสูตร 
ดา้นการออกแบบการจดัการเรยีนรู ้ดา้นการจดัการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ การศึกษามีความ
สอดคลอ้งกบั กมลชนก ภาคถมู ิ(2556: 84-100) 
ท่ีศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะครูใน 
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มี 13 สมรรถนะ 64 ตวัชีว้ดั

3. วธิกีารเสริมสร้างสมรรถนะการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรยีนรูข้องคร ูสังกัดสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
7 พบว่า วิธีการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู โดยการ
กำาหนดใช้โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะ ด้วยการ
จดัลำาดับความตอ้งการในการเสรมิสรา้งสมรรถนะ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู 
จากสภาพปัจจุบัน องค์ประกอบ 1 ด้านการสร้าง
และพัฒนาหลักสูตร องค์ประกอบ 2 ด้านการ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ องค์ประกอบ 3 ด้านการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั องคป์ระกอบ 
4 ด้านการใช้สื่อและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบ 5 ด้านการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทุกองค์ประกอบ
อยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์สมรรถนะ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู 
โดยรวมทั้งหมดพบอยู่ในระดับมากที่สุด ดังผล
งานการศึกษา “การสร้างสมรรถนะพื้นฐานในการ
ปฏิบัตงาน”ของ Kennedy และ Dresser (2005: 
163-166) ที่พบว่ากุญแจที่สำาคัญสำาหรับองค์การ
ที่จะประสบผลสำาเร็จ จะต้องมีการวางแผน จัด
บุคลากรให้ตรงกับความสามารถซึ่งต้องคำานึงถึง 
มีวิธีการจัดการกับความสามารถ การจัดการเรียน
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รูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สิง่สำาคัญ การศกึษาของสพุรรณ ี 
ชาญประเสรฐิ (2559: 119-126) กม็กีระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะโดยการสร้างกลยุทธ์ด้วยการ
ออกแบบ ทดลองและประเมินผล ซึ่งเป็นหนึ่งใน
กระบวนการวิธีเสริมสร้างสมรรถนะเช่นกัน

4. การพฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู 
สำาหรบัสถานศกึษาศึกษาสังกัดสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ผู้วิจัย
ได้พัฒนาโปรแกรมดังกล่าว สามารถอภิปรายผล
ได้ ดังนี้

4.1 โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการ
บรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูข้องคร ูสำาหรบั
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษานครราชสมีา เขต 7 มทีัง้หมด 6 องค์
ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) 
เนื้อหา 4) วิธีดำาเนินการ 5) เทคนิคและเครื่องมือ 
และ6) การวดัและประเมนิผล มคีวามสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของอนันต์ พันนึก (2554: 110-120) ได้
วจิยัการพัฒนาโปรแกรมและประเมนิประสทิธภิาพ
โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่า 1. โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู้
บรหิารสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน ประกอบด้วย 4 สว่น 
ส่วนที่1 ความนำา ส่วนที่ 2 รายละเอียดโปรแกรม
พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สว่นที ่3 เครือ่งมอืประเมนิประสทิธภิาพโปรแกรม
พฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานใน
ภาคสนาม และ 4 ส่วนที่มีแนวทาง เงื่อนไข ตัวชี่
ความสำาเร็จในการนำาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้ แขก มูลเดช 
(2555: 122-130) ไดว้จิยัและพฒันาหลกัสตูรฝกึ
อบรม เรือ่งการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้มอีงค์
ประกอบ 4 ประการ คอื 1) วตัถปุระสงค ์2) เนือ้หา
วชิา 3)ประสบการณก์ารเรยีนและการประเมนิผล 4) 
มผีลคะแนนการประเมนิหลงัการอบรมสงูกวา่การ
อบรม และ ผูเ้ขา้รบัการอบรมมผีลความพงึพอใจใน
ระดับมาก จิตชิน จิตติสุขพงษ์ (2558: 98-106) 
ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสืบค้น

สารสนเทศสำาหรบันกัศกึษาในระดบัอดุมศกึษา พบ
ว่า สมรรถนะการสบืค้นสารสนเทศสำาหรับนักศกึษา
ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 1) ความมุ่งหมาย
หลัก 1 รายการ 2) บทบาทหลัก 1 รายการ 3) 
หน้าที่หลัก 4 รายการ 4) หน่วยสมรรถนะหลัก 
4 รายการ 5) สมรรถนะย่อย 8 รายการ และ 6) 
เกณฑป์ฏบิตังิาน 19 รายการ 2) รปูแบบการพฒันา
สมรรถนะการสบืคน้สารสนเทศสำาหรบันกัศกึษาใน
ระดบัอดุมศกึษาประกอบดว้ย 1) ศกึษาสมรรถนะ
การสืบค้นสารสนเทศ 2) กำาหนดสมรรถนะการ
สบืคน้สารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร 3) การ
ออกแบบชดุการเรยีนการสอน 4) โมดลูสมรรถนะ
การสบืคน้สารสนเทศ 5) จดักจิกรรมการเรยีนรู ้6) 
ประเมนิสมรรถนะการสบืคน้สารสนเทศ สงกรานต ์
พันธุ์พินิจ (2558: 120-127) ได้ศึกษารูปแบบ
การจดัการเรยีนรูใ้นทีท่ำางานเพือ่พฒันาสมรรถนะ
ประจำาสายงานครโูรงเรยีนเอกชน พบวา่ 1) ความ
ตอ้งการพฒันาสมรรถนะประจำาสายงานครโูรงเรยีน
เอกชนโดยรวมมีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับ
มาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการ
จดัการเรยีนรู ้รองลงมาคอืดา้นภาวะผูน้ำา 2) สรา้ง
และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในที่ทำางาน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานครูโรงเรียน
เอกชน ไดร้ปูแบบการจัดการเรยีนรูใ้นทีท่ำางานเพือ่
พฒันาสมรรถนะประจำาสายงานครโูรงเรยีนเอกชน 
ประกอบดว้ย 11 องคป์ระกอบ คอื การตัง้เปา้หมาย 
การบูรณาการ การเน้นสมรรถนะ ความยืดหยุ่น 
ความเป็นระบบ การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ การสร้าง
แรงจงูใจ ความรบัผิดชอบ การปฏสิมัพันธร์ะหวา่ง
บุคคล การกำากับติดตามและการสนับสนุน 3) ผล
การประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบการจดัการ
เรยีนรูใ้นท่ีทำางานเพือ่พฒันาสมรรถนะประจำาสาย
งานครโูรงเรยีนเอกชนโดยผูบ้รหิารและคร ูพบวา่ มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

4.2 ขอบข่ายเนื้อหาของโปรแกรมเสริม
สร้างสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ของครู สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
7 ประกอบด้วยชุดกิจกรรม 3 ชุด คือ ชุดกิจกรรม 
1 ดา้นการสรา้งและพฒันาหลกัสตูร ชดุกจิกรรม 2 
ดา้นการออกแบบการจดัการเรยีนรู ้และชดุกจิกรรม 
3 ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
ระยะเวลาการเสริมสร้าง จำานวน 24 ชั่วโมง รูป
แบบในการเสรมิสรา้งเปน็การสรา้งองคค์วามรูด้ว้ย
ตนเอง โดยการศกึษาจากองคป์ระกอบและตวัชีว้ดั 
สามารถเสรมิสรา้งไดห้ลายวธิ ีไดแ้ก ่การฝกึอบรม 
การทำางานเปน็ทมี การนเิทศและตดิตาม เพือ่พฒันา
บคุลากรในองคก์รใหเ้พิม่พนูความสามารถและทกัษะ
ทีต่รงกบังานทีป่ฏบิตั ิสำาหรบัเทคนคิและเครือ่งมอื 
ได้แก่ เอกสารประกอบโปรแกรม ใบกิจกรรม และ
แบบประเมิน ส่วนการประเมินประกอบด้วย การ
ประเมินก่อน ระหว่าง และหลังการพัฒนา โดย
การประเมินตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
กฤษณา ศรีสุข (2558: 113-125) ได้ศึกษาการ
ศกึษาความตอ้งการพฒันาสมรรถนะประจำาสายงาน
ของคร ูสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพษิณโุลก 
เขต 2 พบว่า ควรมีการพัฒนาสมรรถนะครู ดังนี้ 
จดัอบรม ศกึษาดงูานสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหค้รู
เก่ียวกบัหลกัสตูรแกนกลางอยา่งชดัเจน การจดัการ
เรียนรูท่ี้เนน้กระบวนการกลุ่ม การนำาหลกัสตูรแกน
กลางไปสู่การปฏิบัติจริง สุนทร บูระวัฒน์ (2558: 
110-124) ได้ศึกษาการเสริมสร้างสมรรถนะการ
บริหารจัดการในการประกันคุณภาพของสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื พบวา่ 
การกำาหนดแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการ
บริหารจัดการของผู้บริหารในการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ ผลการใช้แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะ
ของผู้บริหารในการประกันคุณภาพของสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐานภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืดา้นการ
วางแผน ผลการใช้ ผู้บริหารได้พัฒนาบุคลากรทุก
คน มคีวามรู ้ความเขา้ใจความตระหนกั เหน็คณุคา่ 
ความสำาคัญในการประกนัคณุภาพ เพือ่การพฒันา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการแบบมี
ส่วนรว่ม ใหค้ร ูบคุลากรและผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องรว่ม

วางแผนทกุขัน้ตอนอยา่งเปน็ระบบ มเีทคนคิ วธิกีาร
และกระบวนการวิเคราะห์สภาพปัญหาบริบทของ
สถานศกึษาทีด่ ีจงึมคีวามกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน 
โปรแกรมไดร้บัการประเมนิจากผูท้รงคณุวฒุวิา่เปน็
โปรแกรมทีม่คีวามเปน็ประโยชน ์มคีวามเหมาะสม 
โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก และความเป็นไป
ได้ โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

ในการพฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู 
สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 7 จะประสบ
ความสำาเร็จได้มากน้อยเพียงใดนั้น มีปัจจัยที่เอื้อ
ต่อความสำาเร็จของการพัฒนาดังนี้

1.1 ครูจะต้องรัก เอาใจใส่ ให้คำาปรึกษา 
และการเปน็แบบอยา่งทีด่ ีคอยดแูลผูเ้รยีนอยา่งใกล้
ชดิ ตอ้งทราบและมข้ีอมลูท่ีเกีย่วกบัผูเ้รียนเป็นราย
บุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเสริม
สรา้งผูเ้รยีน ตอ้งเนน้การปลูกฝงัคณุธรรมจรยิธรรม
เพื่อเป็นการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจให้ผู้เรียนเติบโต
เป็นคนดีในสังคม

1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
บทบาทสำาคญัในการเชือ่มโยงและคอยผลกัดนัการ
ทำางานในหน่วยงานให้สำาเร็จลุล่วงตามนโยบาย
ของหน่วยงาน ดังนั้น จึงควรได้รับการสนับสนุน
การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและ
การจดัการเรยีนรูข้องคร ูสำาหรบัสถานศกึษาจากผู้
บรหิารตน้สงักดั และผูบ้รหิารระดบัสงูของสำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างจริงจัง

1.3 สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ควรจดั
ใหม้รีะบบการนเิทศตดิตามและประเมนิผลการเสรมิ
สร้างสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง1.4 ผู้บริหารระดับสูง
ในสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ควรใหค้วาม สำาคญัในการเสรมิสรา้งสมรรถนะการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู โดย
มกีารกำาหนดแนวทางการพฒันาไวอ้ยา่งชดัเจนใน
แผนงาน จดัทำาโครงการการเสรมิสรา้งสมรรถนะการ
บรหิารหลักสูตรและการจดัการเรยีนรูข้องครสูำาหรบั
สถานศึกษา มีการจัดสรรประมาณอย่างต่อเนื่อง 

2. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�โปรแกรมฯ
ไปใช้

2.1 จากผลการวิจยั พบว่า สภาพปัจจบุนั
และสภาพทีพ่งึประสงคส์มรรถนะการบรหิารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ของครู สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ
มาก แต่ความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู 
ควรเน้นด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ด้าน
การออกแบบการจดัการเรยีนรู ้และดา้นการจดัการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ตามลำาดับ

2.2 โปรแกรมสมรรถนะการบรหิารหลกัสตูร
และการจัดการเรียนรู้ของครู สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 สามารถนำาไปใช้ได้ในสถาน
ศึกษาทุกประเภท ในการปฏิบัติกิจกรรมควรให้มี
ความสอดคลอ้งกบับรบิทของสถานศกึษาน้ันๆ เพือ่

ให้โปรแกรมฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น 

2.3 ก่อนนำาโปรแกรมฯไปใช้ ผู้ที่มีส่วน
เกีย่วขอ้งควรทำาการศกึษาและทำาความเขา้ใจเกีย่ว
กับความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมให้ชัดเจน เพ่ือ
ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและดำาเนินการ
ได้บรรลุตามจุดประสงค์ที่กำาหนดไว้ในโปรแกรมฯ

2.4 โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู 
สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 7 เปน็โปรแก
รมฯที่ต้องใช้เวลาในการทำากิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อ
ให้ได้ผลบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำาหนดไว้ในโปร
แกรมฯ ดังน้ัน ในการดำาเนินการตามโปรแกรมฯ 
ต้องมีความตระหนักร่วมกันตลอดระยะเวลา ควร
สรา้งรูค้วามเขา้ใจในการทำากจิกรรม ซึง่จะสง่ผลให้
โปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะการบรหิารหลกัสตูร
และการจัดการเรียนรู้ของครู ได้ผลดียิ่งขึ้น

3. ขอ้เสนอแนะเพือ่ก�รวจิยัในอน�คต

3.1 ควรศึกษาการเสริมสร้างสมรรถนะ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 

3.2 ควรศึกษาเสริมสร้างสมรรถนะการ
บรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูข้อง ผูบ้รหิาร
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถานศึกษา
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