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บทคัดย่อ

การวจิัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1. ศกึษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะครูในการบริหาร
หลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
21 2. ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของสมรรถนะครูในการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 3. พัฒนา
แนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะครใูนการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษาในสงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ขั้นตอนการดำาเนินงานจำาแนกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 
การศกึษาองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัสมรรถนะครใูนการบรหิารหลกัสูตรและการจัดการเรยีนรู ้สำาหรบัสถาน
ศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ผู้ให้ข้อมูลจำานวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมิน ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง 
ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ูในสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 21 
จำานวน 320 คน ซึ่งกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางสำาเร็จรูปของ Krejcie and Morgan และใช้
เทคนิคการสุ่มแบบแบง่ชัน้ (Stratified Random Sampling) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่แบบสอบถาม 
ระยะที ่3 การพฒันาแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะครใูนการบรหิารหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู ้สำาหรบั
สถานศึกษา ผู้ให้ข้อมูล จำานวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ ไก้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดการพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูในการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 26 ตัวชี้วัด
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2. สภาพปัจจุบันการพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูในการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตร
และการจดัการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 โดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

3. แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถาน
ศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ด้านการประชาสัมพันธ์การใช้หลักสูตร
กับผู้เกี่ยวข้อง มีการกำาหนดแผนการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
หลักสูตรต่อเนื่องเป็นระยะๆ จนถึงเมื่อมีการใช้หลักสูตรจริง แก่ผู้ปกครองและคณะกรรมการการศึกษา
ของโรงเรียน ชุมชน เกี่ยวกับจุดหมาย หลักการ โครงสร้าง การจัดประสบการณ์เรียน โดยวิธีการต่างๆ 
ได้แก่ การใช้เอกสารสิ่งพิมพ์ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน 

คำ�สำ�คัญ:แนวทางเสริมสร้าง, สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

Abstract

The purposes of this research were 1) to study compositions and indicators of  
Curriculum and Learning Management of Competency in The Secondary Educational Service 
Area Office 21. 2) to study the current conditions, Desirable condition of Curriculum and 
Learning Management of Competency in The Secondary Educational Service Area Office 21. 
3) to develop guidelines to enhance Curriculum and Learning Management of Competency 
in The Secondary Educational Service Area Office 21. The research is divided into 3 phases. 
Phase 1, to study composition and indicators of Curriculum and Learning Management of 
Competency in The Secondary Educational Service Area Office 21. There are 7 informants 
and the research tools include evaluation form. Phase 2, to study the current conditions,  
desirable condition of Curriculum and Learning Management of Competency in The  
Secondary Educational Service Area Office 21. The sample consists of 320 administrators 
and teachers, which are determined by sample size then finished with a table comparing 
about the total population of Krejcie and Morgan and used Stratified Random Sampling, the 
research tools were questionnaire. Phase 3, to develop guidelines to enhance Curriculum 
and Learning Management of Competency in The Secondary Educational Service Area Office 
21. The sample consisted of one randomly selected class of 9 and the research tools were 
interviewing, statistics such as ; percent, average, and standard deviation.

The results were as follows:

1. The compositions and indicators of Curriculum and Learning Management of 
Competency in The Secondary Educational Service Area Office 21 were consisted of 8 
composition s and 26 indicators. 
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บทนำา

การจัดการศึกษา เป็นสิ่งที่มีความสำาคัญ
เป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
เพือ่ทำาให้ศกัยภาพทีม่อียูใ่นตวัคนไดร้บัการพฒันา
อย่างเต็มที่ เป็นคนที่รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้
ปัญหา รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ง
ชาต,ิ 2546) จากรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 81 ให้ความสำาคัญใน
การพฒันาวชิาชพีครแูละการปฏริปูการศกึษา โดย
จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ใน
หมวด 7 วา่ด้วยคร ูคณาจารยแ์ละบคุลากรทางการ
ศึกษา มาตรา 52 กำาหนดไว้ว่า “ให้กระทรวงส่ง
เสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู 
คณาจารยแ์ละบคุลากรทางการศึกษาใหม้คีณุภาพ
และมาตรฐานทีเ่หมาะสมกบัเปน็วชิาชพีชัน้สงู โดย
การกำากับและประสานให้สถาบันที่ทำาหน้าที่ผลิต
และพฒันาคร ูคณาจารยแ์ละบคุลากรทางการศกึษา
ให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียม
บุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจำาอย่าง
ตอ่เนือ่ง” มาตรา 53 กำาหนดใหม้อีงค์กรวชิาชพีคร ู
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและผู้บรหิารการศึกษา โดยมี

อำานาจหน้าทีใ่นการกำาหนดมาตรฐานวชิาชีพ ออก
และเพกิถอนใบอนญุาตประกอบวชิาชพี กำากบัดแูล
การปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้บริหารการศึกษา จงึกล่าวไดว้า่ การพฒันาการ
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและ
มาตรฐานน้ัน บุคคลท่ีมีความสำาคัญอย่างย่ิงก็คือ 
“คร”ู และครมูอือาชพีตอ้งมสีมรรถนะอนัสง่ผลตอ่
คณุภาพของผูเ้รยีน สำานกังานคณะกรรมการศกึษา
ขั้นพื้นฐานจึงดำาเนินการประเมินสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอนทุกคนทั้งประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำาหนด
กรอบการพัฒนาสมรรถนะครูตามนโยบายพัฒนา
ครทูัง้ระบบ (สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน, 2553, หน้า 1)

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ได้กลา่วถงึ การบรหิารหลกัสตูร
ไวว้า่ ในระบบการศกึษาทีม่กีารกระจายอำานาจให้
ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนา
หลักสูตรนั้นหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับ
สถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิด
ชอบในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การใช้และ
พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้การดาเนินการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา

2. The current conditions of Curriculum and Learning Management of Competency in 
The Secondary Educational Service Area Office 21, the overall level is good, and the overall 
level of is desirable condition very good.

3. The guidelines to enhance Curriculum and Learning Management of Competency 
in The Secondary Educational Service Area Office 21. For the public relations of curriculum 
using with related people, there was determined to improve the curriculum of institution and 
publicize the continuum of the curriculum from time to time until the actual curriculum is 
used to the parents and the school board of education, such as the use of printed material, 
publicity through mass media.

Keywords:guidelines to enhance, Curriculum and Learning Management of Competency
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และ การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
กำาหนดไว้ระดบัชาตริะดบัทอ้งถิน่ ไดแ้ก ่สานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆ เป็น
หนว่ยงานท่ีมีบทบาทในการขับเคลือ่นคณุภาพการ
จดัการศกึษา เปน็ตวักลางทีเ่ชือ่มโยงหลกัสตูรแกน
กลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานทีก่ำาหนดในระดบัชาตใิห้
สอดคลอ้งกับสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน่ 
เพือ่นำาไปสูก่ารจดัทาหลกั สตูรของสถานศกึษา สง่
เสรมิการใชแ้ละพฒันาหลกัสตูรในระดับทอ้งถิน่ เพือ่
นำาไปสูก่ารจดัทำาหลักสูตรของสถานศึกษา ส่งเสรมิ
การใชแ้ละพฒันาหลกัสตูรในระดบัสถานศกึษา ให้
ประสบความสำาเรจ็ โดยมภีารกจิสำาคญั คอื กำาหนด
เป้าหมายและจุดมุ่งหมายและจุดเน้น การพัฒนา
คุณภาพเรียนในระดับท้องถิ่น โดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นความต้องการในระดับชาติ 
พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ประเมินคุณภาพ
การศกึษาในระดบัท้องถิน่ รวมทัง้ เพิม่พนูคณุภาพ 
การใชห้ลกัสตูรดว้ยการวิจยัและพัฒนา การพัฒนา
บุคลากร สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามผล ประเมิน
ผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน

ปัจจุบัน ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูป
เพื่อการพัฒนาครูยุคใหม่ ซึ่งเป็นการปฏิรูปเพื่อ
สร้างให้ครูยุคใหม่มีบทบาทในการเสริมสร้างให้ผู้
เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า มีระบบ 
ซึง่มีแนวทางทีห่ลากหลายของการปฏริปูครตูามขอ้
เสนอของคณะกรรมการสภาการศึกษากระทรวง
ศึกษาธิการที่ได้เสนอไว้ และกล่าวได้ว่า เป็นกระ
บวนการผลติและพฒันาคร ูคณาจารยแ์ละบคุลากร
ทางการศกึษาทีม่คีณุภาพ เหมาะสมกับวชิาชพีชัน้
สงู สามารถดงึดดูคนเกง่ คนด ีมใีจรกัในวชิาชพีคร ู
มาเป็นครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
อย่างเพียงพอ และสามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน และในขณะเดียวกัน
ก็สามารถพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเน่ือง มสีภาวชิาชพีทีเ่ขม้แขง็ บรหิารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาครู คณาจารย์และ

บุคลากรทางการศกึษาให้มคุีณภาพชีวิตทีดี่ มคีวาม
มัน่คงในอาชพี และมขีวญักำาลงัใจ สำานกังานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจงึไดจ้ดัทำาโครงการ
พัฒนาครูทั้งระบบเพื่อยกระดับคุณภาพครูให้เป็น
ครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพคุณธรรม มีศักยภาพและ
คุณภาพ ทัดเทียมกับประชาคมโลกในยุคโลกาวิ
วัตน์ เพื่อมุ่งท่ีจะสร้างครูคุณภาพในการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพของนักเรียนให้เป็นพลเมือง
คณุภาพและเปีย่มคณุธรรมใหแ้กป่ระเทศ ตามกรอบ
แนวทางการพฒันาคุณภาพครยูคุใหมต่ามหลกัการ
ปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่องทีจ่ะดำาเนนิการใน
ช่วงต่อไป (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน, 2554, หน้า 1-3)

สภาพปจัจบุนัการจดัการศกึษาของสถาน
ศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 21 พบว่า สถานศึกษายังคงเน้นพัฒนาเพียง
แตผ่ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเนน้เกีย่วกบั
การจำาทางด้านเนือ้หาเทา่นัน้ ซ่ึงครยัูงไมไ่ด้พฒันา
สมรรถนะครดูา้นการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการ
เรียนรู้ที่ช่วยให้ครูสามารถพัฒนาหลักสูตร และ
ออกแบบการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งและเปน็ระบบอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถพัฒนา
ตนเองไดเ้ต็มศกัยภาพ ขาดทกัษะการคดิ และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา นอกจากนี้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูยังคงยึดครูเป็น
หลกั กจิกรรมการสอนไมห่ลากหลาย ทำาใหผู้เ้รยีน
ขาดความกระตือรือร้น และไม่สนใจต่อการเรียน 

จากสภาพปญัหาดงักลา่ว แสดงใหเ้หน็วา่
ครูจำาเป็นต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะครูด้าน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัย
ในฐานะครูผู้สอนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได้ตระหนักถึงปัญหา
ในระดับปฏิบัติดังกล่าว จึงมุ่งศึกษาแนวทางใน
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยใช้แนวคิด
การพัฒนาสมรรถนะครู Competency Based 
Learning: CBL เป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อ
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หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสมรรถนะครูด้าน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผล
ต่อการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพครูในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน ให้เป็นครูดี ครูเก่ง 
มีคุณธรรม มีศักยภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างแท้จริง และนำาผลที่ได้มาปรับปรุง
เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการกำาหนดแนวทาง
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพต่อไป

จากทีก่ลา่วมาข้างตน้ กลา่วไดว้า่ การพฒันา
สมรรถนะเชงิวชิาชพีแห่งความเปน็คร ูเปน็ข้อเสนอ
และแนวทางในอีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้าง
มโนทศันพ์ืน้ฐาน ( Fundamental Concepts ) ตอ่
การพฒันาวชิาชพีครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
บรรลผุลความสำาเรจ็ตามยทุธศาสตรข์องการปฏริปู
ครยูคุใหม่ภายใตก้ารปฏรูิปการศกึษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ.2552-2561) 

จากสภาพและปญัหาดงักล่าว ผูว้จัิยเหน็วา่
ควรให้ครไูดมี้การเสรมิสรา้งสมรรถนะตนเองในการ
บรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้เพือ่ใหต้นเอง
มีความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
การออกแบบการเรียนรู้อย่างสอดคล้องและเป็น
ระบบ และจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั จงึ
ศกึษาการพฒันาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูใน
การบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้เพือ่เปน็
แนวทางในการพฒันาครใูหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

เพ่ือศึกษาการพัฒนาแนวทางเสริมสร้าง
สมรรถนะครูดา้นการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการ
เรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ดังนี้

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูในการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการ
เรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ ของสมรรถนะครูในการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

3. เพือ่พฒันาแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะ
ครูในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สำาหรบัสถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

วิธีดำาเนินการวิจัย

ขั้นตอนการดำาเนินงานแบ่งออกเป็น 
ระยะที่หนึ่ง ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการ
พัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูในการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด้วยการ
สังเคราะห์จากเอกสาร ตำารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และประเมินความเหมาะสมโดยผูท้รงคณุวฒุ ิระยะ
ที่สอง นำาองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ได้ มาสร้าง
แบบสอบถาม เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ ประชากรสำาหรับการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูงานวจิยั เปน็ผูอ้ำานวยการสถานศกึษาและคร ู
จำานวน 320 คน ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 ซึง่กำาหนด
จากขนาดกลุ่มตัวอย่าง แล้วเปรียบเทียบจำานวน
ประชากรท้ังหมดกับตารางสำาเร็จรูปของ Krejcie 
and Morgan และใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) จากข้อมูลที่ได้
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ระยะทีส่าม นำาขอ้มลูผลการศกึษาทีไ่ดจ้ากระยะที่
สองหาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็นและจัดลำาดับ
ความต้องการจากสูตรคำานวณ PNI modified = 
(I-D)/D สังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาหน่วยงาน
ที่มีสมรรถนะครูในการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม เพื่อพัฒนาแนวทางเสริม
สร้างสมรรถนะครูในการบริหารหลักสูตรและการ
จดัการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษาในสังกดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
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ผลการวิจัย

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัด
การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูในการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

1.1 องคป์ระกอบสมรรถนะครใูนการบรหิาร
หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้ความเหมาะสมโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (Mean) มีค่า
เท่ากับ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) มีค่าเท่ากับ 0.44 เมื่อเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์แปลความอยู่ในระดับมากที่สุด 5 ด้าน 
ระดับมาก 3 ด้าน และพิจารณาเรียงลำาดับองค์
ประกอบดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ คอื ด้านการบรหิาร
และบรกิารวสัดหุลกัสตูรและสือ่การเรยีนการสอน 
ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบรรยากาศ
ทางจิตวิทยาในชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 
ด้านการเตรียมบุคลากร ด้านการวางแผนการใช้
หลักสูตร และด้านการจัดสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที ่บรรยากาศท่ีเอือ้อำานวยต่อการเรียนรู้ ดา้น
การจดัโครงการประเมนิผลการใชห้ลกัสตูรและการ
ปรับปรุงหลักสูตร ด้านการประชาสัมพันธ์การใช้
หลักสูตรกับผู้เกี่ยวข้อง และด้านการนำาหลักสูตร
ไปใช้ รองลงมาตามลำาดับ

1.2 ตวัชีว้ดัในองคป์ระกอบการพฒันาแนวทาง
เสรมิสรา้งสมรรถนะครใูนการบรหิารหลกัสตูรและ
การจดัการเรยีนรู ้ความเหมาะสมของตัวชีว้ดัในองค์
ประกอบการพฒันาแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะครู
ในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดย
รวมอยูใ่นระดับมาก คา่เฉลี่ย (Mean) มีคา่เทา่กบั 
4.57 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
มีค่าเท่ากับ 0.52 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปล
ความโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และพิจารณา
เรียงลำาดับตัวชี้วัดในองค์ประกอบข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ การเตรียมการวางแผนการใช้หลักสูตร
ของโรงเรียน, โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
ศูนย์รวมความรู้เก่ียวกับหลักสูตรและการจัดการ
เรยีนรูแ้บบองิมาตรฐานเพือ่การศกึษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง, มกีารประชมุเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่ง

ผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียน
และชุมชน เกี่ยวกับจุดหมาย หลักการ โครงสร้าง 
การจดัประสบการณเ์รยีนรู,้ โรงเรยีนสนบัสนนุและ
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใชห้ลักสูตร, มีการประเมินการ
ใชส้ือ่การเรยีนการสอน, ครผููส้อนสรา้งบรรยากาศ
ให้ผู้เรียนเกิดความสบายใจในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ, 
และมกีารสรา้งบรรยากาศทางจติวทิยาทีเ่อือ้ตอ่การ
เรียนรู้ของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด, มีหลักสูตรของ
โรงเรยีนอยา่งเปน็ลายลกัษณอ์กัษร, โรงเรยีนมกีาร
แตง่ตัง้คณะทำางานดา้นการวางแผนการใชห้ลกัสตูร, 
มีการประเมินความต้องการ ความจำาเป็นในการ
พัฒนาบุคลากร, มีการพัฒนาบุคลากร เช่น การ
ประชุม สัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการและการ
ศกึษาดงูานฯลฯ, มกีารจดัครเูขา้สอนตามหลกัสตูร, 
มกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตรงตามหลกัสตูร, 
ครมูกีารใชส้ือ่เทคโนโลยสีารสนเทศ, โรงเรยีนมกีาร
จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย, ข้อโรงเรียน
เห็นความสำาคัญของการจัดสภาพแวดล้อมในการ
เรยีนรู้ของผูเ้รียน, มคีณะทำางานรบัผดิชอบในฝา่ย
อาคารสถานทีข่องโรงเรยีนอยา่งชดัเจน, โรงเรยีนมี
การตดิตามผลเพือ่ตรวจสอบคณุภาพของหลกัสตูร
โดยการใช้แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร, และ
โรงเรยีนมกีารปรบัปรงุหลกัสตูรใหม้คีณุภาพ และมี
ความเหมาะสมอยา่งตอ่เนือ่ง, มกีารมอบหมายให้
มคีณะทำางานดา้นการพฒันาบคุลากรอยา่งจรงิจงั
และต่อเนื่อง, มีการจัดทำาเอกสารเกี่ยวกับการใช้
หลกัสตูรเพือ่เผยแพรใ่หท้ราบโดยทัว่กนั, มกีารจดั
และเขา้รว่มกจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหม้กีารแลกเปลีย่น
เรยีนรูเ้พือ่สรา้งความสมัพนัธ,์ มีการจดัตารางเรยีน
ตารางสอนตรงกับหลักสูตร, มีการใช้เครื่องมือใน
การวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะ
สมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้, โรงเรียนมีการ
ให้ความรู้เรื่องการจัดโครงการประเมินผลการใช้
หลักสูตร และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทีด่งึดดูความสนใจของผูเ้รยีน รองลงมาตามลำาดบั 

2. การวเิคราะหส์ภาพปจัจบุนัและสภาพที่
พงึประสงคก์ารพฒันาแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะ
ครูในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
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สำาหรบัสถานศกึษาในสังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

2.1 สภาพปัจจุบันการพัฒนาแนวทาง
เสริมสร้างสมรรถนะครูในการบริหารหลักสูตร
และการจดัการเรยีนรู ้สำาหรับสถานศกึษาในสงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และพิจารณา
เรียงลำาดับสภาพปัจจุบันด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ ด้านการเตรียมบุคลากร ด้านการจัดโครงการ
ประเมนิผลการใชห้ลกัสตูรและการปรบัปรงุหลกัสตูร 
ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบรรยากาศทาง
จิตวิทยาในชั้นเรียน ด้านการบริหารและบริการ
วสัดุหลกัสตูรและสือ่การเรยีนการสอน ดา้นการนำา
หลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่ บรรยากาศท่ีเอื้ออำานวยต่อการเรียนรู้  
ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตร และด้านการ
ประชาสัมพันธ์การใช้หลักสูตรกับผู้เกี่ยวข้อง รอง
ลงมาตามลำาดับ

2.2 สภาพทีพึ่งประสงค์การพัฒนาแนวทาง
เสรมิสรา้งสมรรถนะครใูนการบรหิารหลกัสตูรและ
การจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษาในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทีส่ดุ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.57และพจิารณา
เรยีงลำาดบัสภาพทีพ่งึประสงคด์า้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ
คือ ด้านการประชาสัมพันธ์การใช้หลักสูตรกับผู้
เกี่ยวข้อง ด้านการจัดโครงการประเมินผลการใช้
หลกัสตูรและการปรบัปรงุหลกัสตูร ดา้นปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างผู้เรียนกับบรรยากาศทางจิตวิทยาในชั้น
เรียน ด้านการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ 
บรรยากาศที่เอื้ออำานวยต่อการเรียนรู้ และด้าน
การนำาหลกัสตูรไปใช ้ดา้นการเตรยีมบคุลากร ดา้น
การวางแผนการใช้หลักสูตร และด้านการบริหาร

และบรกิารวสัดหุลักสูตรและส่ือการเรยีนการสอน 
รองลงมาตามลำาดับ

3. การวเิคราะหแ์นวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะ
ครูในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
สำาหรบัสถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

3.1 แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูใน
การบริหารหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้ สำาหรับ
สถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ความเหมาะสมโดยรวม อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (Mean) มีค่าเท่ากับ 4.41 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
มีค่าเท่ากับ 0.48 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปล
ความ อยู่ในระดับมากทุกด้าน และพิจารณาเรียง
ลำาดับค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบรรยากาศทาง
จิตวิทยาในชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านการจัด
สภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี บรรยากาศท่ีเอ้ือ
อำานวยตอ่การเรยีนรู ้ดา้นการเตรยีมบคุลากร ดา้น
การนำาหลกัสตูรไปใช ้ดา้นการจดัโครงการประเมนิ
ผลการใช้หลกัสตูรและการปรบัปรงุหลกัสูตร ด้าน
การประชาสัมพันธ์การใช้หลักสูตรกับผู้เกี่ยวข้อง 
ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตร ด้านการบริหาร
และบรกิารวสัดหุลักสูตรและส่ือการเรยีนการสอน 
รองลงมาตามลำาดับ 

3.2 แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูใน
การบริหารหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้ สำาหรับ
สถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ความเป็นไปได้โดยรวม อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (Mean) มีค่าเท่ากับ 4.61 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
มีค่าเท่ากับ 0.51 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปล
ความ อยู่ในระดับมากที่สุด 6 ด้าน ระดับมาก 1 
ด้าน และพิจารณาเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยสูงสุดจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านการเตรียมบุคลากร ด้าน
การนำาหลกัสตูรไปใช ้ดา้นการจดัโครงการประเมนิ
ผลการใช้หลกัสตูรและการปรบัปรงุหลกัสูตร ด้าน
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ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผู้เรยีนกบับรรยากาศทางจิตวิทยา
ในชั้นเรียน ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตร ด้าน
การประชาสัมพันธ์การใช้หลักสูตรกับผู้เกี่ยวข้อง 
ดา้นการบรหิารและบรกิารวสัดหุลกัสตูรและสือ่การ
เรียนการสอน ด้านการจัดสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที ่บรรยากาศทีเ่อ้ืออำานวยตอ่การเรยีนรู ้รอง
ลงมาตามลำาดับ

อภิปรายผล

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวแนวทาง
เสรมิสรา้งสมรรถนะครใูนการบรหิารหลกัสตูรและ
การจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษาในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1. การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
การพัฒนาแนวแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูใน
การบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้สำาหรบั
สถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการศึกษา
อย่างเป็นระบบ โดยการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่
เกีย่วขอ้งกบัสมรรถนะครดูา้นการบรหิารหลกัสตูรและ
การจดัการเรยีนรู ้แล้วนำามาวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์
เปน็องคป์ระกอบและตวัชีว้ดั นอกจากนัน้ยงัมกีาร
ตรวจสอบความเหมาะสมขององคป์ระกอบและตวัชี้
วดัโดยผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรู ้ความสามารถ และมี
ประสบการณเ์กีย่วกบัการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้ง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ซึ่งได้กำาหนดการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในมาตรา 
24 ไวว้า่ การจดักระบวนการเรียนรู้ใหส้ถานศกึษา
และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งดำาเนนิการโดยจดัเนือ้หา
สาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 
และความถนัดของผู้เรียน คำานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความ
รู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้
เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติ

ให้ทำาได้คิดเป็น ทำาเป็น รักการอ่าน และเกิดการ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องจัดการเรียนการสอนโดยผสม
ผสานสาระความรูด้า้นตา่งๆ อยา่งไดส้ดัสว่นสมดลุ
กัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะอังพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถ จัดบรรยากาศสภาพ
แวดล้อม ส่ือการเรยีนและอำานวยความสะดวกเพือ่
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้ง
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรยีนรู ้มกีารประสานความรว่มมอืกบับดิา มารดา 
ผูป้กครอง และบคุคลในชมุชนทกุฝา่ย เพ่ือรว่มกนั
พัฒนาผู้เรียน (กระทรวงศกึษาธิการ. 2553: 3-9) 

2. สภาพปัจจุบันสมรรถนะครูในการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สำาหรับ
สถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการบริหารงานด้านวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 21 มคีวามเกีย่วขอ้งกบัสมรรถนะ
ครูด้านด้านบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
โดยตรง มีการจัดทำาหลักสูตรของสถานศึกษา จัด
ทำาแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายรวมไปถงึมงีานวจิยัในชัน้เรยีนทีศ่กึษา
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่ง
งานวชิาการตา่งๆ ทีก่ลา่วมานัน้ สอดคลอ้งกบัการ
วจิยัของ อรวรรณ คำายอด (2555: 101) ไดศ้กึษา
วิจัยเรื่อง สมรรถนะครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 การวิจัยใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) สมรรถนะครู
ในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาราชบรุ ีเขต 2 2) การปฏบิตังิานดา้น
วิชาการในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษาราชบรุ ีเขต 2 3) สมรรถนะครู
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านวิชาการในโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบรุ ีเขต 2 เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ปน็แบบสอบถามเกีย่ว
กับสมรรถนะครู ตามแนวคิดของพิมพ์พันธ์ เตชะ
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คุปต์ และพรทิพย์ แข็งขัน และการปฏิบัติงานด้าน
วิชาการตามแนวคิดของสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สถิติที่
ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื คา่ความถี ่(frequency) 
ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( 
arithmefic mean) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณแบบขั้นตอน 
(stepwise multiple regression analysis) ผล
การวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะครูในโรงเรียน สังกัด
สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
2) การปฏิบัติงานด้านวิชาการในโรงเรียน สังกัด
สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ
มาก 3) สมรรถนะครูด้านสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) และ สมรรถนะประจำาสายงาน 
(Functional Competency) ส่งผลต่อการปฏิบัติ
งานด้านวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. แนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะครใูนการ
บรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้สำาหรบัสถาน
ศกึษาในสังกดัสำานักงานเขตพืน้ทีมั่ธยมศกึษา เขต 
21 สรุปได้ ดังนี้

3.1 ดา้นการประชาสัมพนัธก์ารใชห้ลักสูตร
กับผู้เกี่ยวข้อง มีดังนี้

โรงเรยีนกำาหนดแผนการปรับปรงุหลกัสตูร
ของสถานศกึษา ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัหลกัสตูรต่อ
เนือ่งเปน็ระยะๆ จนถงึเมือ่มกีารใชห้ลกัสตูรจรงิ แก่
ผูป้กครองและคณะกรรมการการศกึษาของโรงเรยีน 
ชมุชน เกีย่วกบัจดุหมาย หลกัการ โครงสร้าง การจดั
ประสบการณ์เรียน โดยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การใช้
เอกสารสิง่พมิพ ์การประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่มวลชน 
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 

3.2 ด้านการจัดโครงการประเมินผลการ
ใช้หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้

โรงเรียนกำาหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่ง

หมายในการประเมินผลการใช้หลักสูตร กำาหนด
หลักเกณฑ์วิธีการที่จะใช้ในการประเมินผลการใช้
หลักสูตร จากนั้นสร้างเครื่องมือและวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งจะมีผลทำาให้การประเมินนั้น
น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน ซึ่งผู้ประเมินจะต้อง
เลือกใช้และสร้างอย่างมีคุณภาพ มีความเชื่อถือ
ได้และมีความเที่ยงตรงสูง แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตามขอบเขตและระยะเวลาที่กำาหนดไว้ จากนั้น
วิเคราะห์ข้อมูล โดยกำาหนดวิธีการจัดระบบข้อมูล
และพจิารณาเลอืกใชส้ถติใินการวเิคราะหท์ีเ่หมาะ
สม แล้วจึงวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จากนั้นเอา
มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีได้กำาหนดไว้ และสรุป
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการประเมิน 
จากนัน้พจิารณาวา่หลักสูตรมคีณุภาพหรือไมเ่พยีง
ใด มีส่วนใดบ้างที่ควรปรับปรุง ก็ดำาเนินการแก้ไข
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพต่อไป

3.3 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที ่บรรยากาศทีเ่อือ้อำานวยตอ่การเรยีนรู ้มดีงันี้

โรงเรียนจัดโต๊ะและเก้าอี้ของผู้เรียนให้
เหมาะสมกับรูปร่างและวัยของผู้เรียน และเหมาะ
สมกับกิจกรรมการเรียนการสอน จัดโต๊ะครูให้อยู่
ในจดุทีเ่หมาะสม อาจขึน้อยูก่บัการจดัรปูแบบการ
เรียนการสอน จัดตกแต่งป้ายนิเทศที่ฝาผนังของ
ห้องเรียนส่วนมากจะอยู่ทั้งสองข้างของกระดาน
ดำา อาจจัดให้มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับบทเรียน 
หรือเหตุการณ์สำาคัญหรือวันสำาคัญต่างๆ ท่ีควรรู้ 
และครผูู้สอนมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมการสอน
ที่เหมาะสมต่อผู้เรียน

3.4 ดา้นการวางแผนการใชห้ลกัสตูร มดีงันี้

โรงเรียนศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับการ
พฒันาหลกัสตูรกอ่นเริม่ดำาเนนิการ จากนัน้ทำาการ
ประเมนิปญัหาความตอ้งการจำาเปน็ในการวางแผน
ใช้หลักสูตร พร้อมระบุปัญหาและความต้องการ
จำาเป็น พร้อมทั้งกำาหนดขอบเขตลักษณะที่เช่ือม
โยงกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จากนั้นทบทวน
จดุมุง่หมายหรอืเปา้หมายของหลกัสตูร ซึง่จะทำาให้
ปญัหาและความตอ้งการจำาเปน็ปรากฏ เปน็รปูเปน็
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รา่งชดัเจนขึน้ ประกาศขอ้เสนอแผนการใชห้ลกัสตูร
ทีจ่ะนำาไปสูก่ารปฏบิตัแิละการประเมนิ ทบทวนส่ือ
วสัดอุุปกรณแ์ละวิธกีารสอน รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะ
ไว้ด้วย จัดระบบการทำางานในการสร้างหลักสูตร
และนำาหลกัสตูรสูก่ารปฏิบติัใหชั้ดเจนเป็นรปูธรรม 
และสดุทา้ยตอ้งนเิทศตดิตามกระบวนการวางแผน
และการนำาแผนไปใช้เพื่อให้การวางแผนดำาเนินไป
อย่างราบรื่น 

3.5 ด้านการนำาหลักสูตรไปใช้ มีดังนี้

โรงเรียนมีการวางแผนและเตรียมการ
ในการนำาหลักสูตรไปใช้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรจะ
ศึกษาวิเคราะห์  ทำาความเข้าใจหลักสูตรที่จะนำา
ไปใช้ให้มีความเข้าใจตรงกันเพื่อให้การปฏิบัติเป็น
ไปในทำานองเดียวกันและสอดคล้องต่อเนื่องกัน มี
คณะบุคคลทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่จะต้อง
ทำาหน้าที่ประสานงานกันเป็นอย่างดี ในแต่ละขั้น
ตอนในการนำาหลักสูตรไปใช้  จากนั้นดำาเนินการ
อย่างเป็นระบบเป็นไปตามขั้นตอนที่วางแผนและ
เตรียมการไว้การนำาหลักสูตรไปใช้จะต้องคำานึงถึง
ปัจจยัสำาคญั ทีจ่ะช่วยใหก้ารนำาหลกัสตูรไปใชป้ระสบ
ความสำาเรจ็ได ้ปจัจยัตา่งๆ ได้แก ่งบประมาณ วสัดุ
อุปกรณ์ เอกสารหลักสูตรต่างๆ ตลอดจนสถานที่
ตา่งๆ ทีจ่ะเปน็แหลง่ใหค้วามรูป้ระสบการณต์า่งๆ 
สิ่งเหล่านี้จะต้องได้รับการจัดเตรียมไว้เป็นอย่างดี 
และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนได้เมื่อได้รับการ
ร้องขอ 5.4 ครูจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ที่และจริงจัง ตั้งแต่การอบรมความรู้  ความเข้าใจ
ทกัษะและเจตคตเิกีย่วกบัการใชห้ลกัสตูรอยา่งเขม้
ข้น  และขั้นสุดท้ายต้องจัดตั้งให้มีหน่วยงานที่มีผู้
ชำานาญการพเิศษ เพือ่ใหก้ารสนบัสนนุและพฒันาครู
โดยการทำาหนา้ทีน่เิทศ ตดิตามผลการนำาหลกัสตูร
ไปใช้ และควรปฏิบัติงานร่วมกับครูอย่างใกล้ชิด

3.6 ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
บรรยากาศทางจิตวิทยาในชั้นเรียน มีดังนี้

โรงเรียนจัดบรรยากาศทางด้านจิตวิทยา
หรือทางด้านจิตใจ  เพื่อช่วยสร้างความรู้สึกให้
นักเรียนเกิดความสบายใจในการเรียน  ปราศจาก

ความกลัวและวิตกกังวล  มีบรรยากาศของการ
สร้างสรรค์เร้าความสนใจ และครูผู้สอนแต่งกาย
เหมาะสม สะอาดสะอ้าน เรียบร้อย เพื่อเป็นแบบ
อยา่งทีด่ใีห้แกผู่เ้รยีน ซึง่ครจูะต้องสรา้งปฏสิมัพนัธ์
ที่ดี มีการสื่อสารโต้ตอบระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน

3.7 ดา้นการบรหิารและบรกิารวสัดหุลกัสตูร
และสื่อการเรียนการสอน มีดังนี้

โรงเรยีนจดัทำาหรอืจดัหาคู่มือครปูระกอบ
การจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาตา่งๆ เพือ่ชว่ย
ในการอธิบายถึงทิศทาง แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธี
ปฏบิตักิารสอน จดัทำาเอกสารหลกัสตูรทีช่ีแ้นวการ
สอนอย่างถูกต้อง ชัดเจน และทันสมัย เอกสาร
ประกอบหลักสูตรและรายวิชาที่ละเอียดประณีต 
ซึ่งจะช่วยให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปโดยง่าย 
สามารถตดิตามการทำางานไดอ้ยา่งใกลช้ดิและเปน็
ขัน้เปน็ตอน จดัทำาแผนการสอน หรอืแผนการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยครผููส้อนเอง ซึง่เปน็การวางแผนลว่งหนา้
ในการคิกหรอืทำากจิกรรมการเรยีนการสอน เพ่ือใช้
ประกอบการจัดการเรียนการสอนตามหลกัสตูรแกน
กลาง จดัทำาหรอืจดัหาบทเรยีนในรายวชิาตา่งๆ ที่
มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางกำาหนด จัด
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและสิ่งแวดล้อม 
เชน่ การจัดโตะ๊เกา้อ้ี ห้องเรียน วสัดอุุปกรณ์ในการ
เรียน จำานวนครูและสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ 
ให้พร้อมและเพียงพอแก่ผู้เรียน

3.8 ด้านการเตรียมบุคลากร มีดังนี้

โรงเรียนมอบหมายให้มีคณะทำางานด้าน
การพฒันาบคุลากร ซึง่จะตอ้งมหีนา้ทีใ่นการดำาเนนิ
งานในเรือ่งนีอ้ยา่งจรงิจงัและตอ่เนือ่ง ประเมนิความ
ต้องการ ความจำาเป็นในการพัฒนาบุคลากร และ
วางแผนพฒันาบคุลากรใหเ้ปน็รปูธรรม ทัง้แผนใน
ระยะสั้นและแผนในระยะยาว ดำาเนินการพัฒนา
บุคลากรตามแผน ซึ่งมีหลายลักษณะ ได้แก่ การ
ประชุมเชิงสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ และ
การศกึษาดงูาน เปน็ตน้ สง่เสรมิ และสนบัสนนุให้
มศีนูยร์วมความรูเ้กีย่วกบัหลกัสตูรและการจดัการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ครูสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตัว
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เองเพ่ิมเตมิได้ตลอดเวลา สง่เสรมิใหค้รไูดม้โีอกาส
เขา้อบรมเพือ่แลกเปลีย่นความรู้อย่างตอ่เนือ่ง เพ่ือ
นำาความรูท้ีไ่ดม้าสรา้งหลกัสตูรของสถานศกึษาให้
มีประสิทธิภาพต่อไป

ข้อเสนอแนะ

จากการวจัิย การพฒันาแนวทางเสรมิสรา้ง
สมรรถนะครูในการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการ
เรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีม่ธัยมศึกษา เขต 21 ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

ผลจากการศกึษาสภาพปจัจบุนัสมรรถนะ
ครูในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
สำาหรับสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี
มัธยมศึกษา เขต 21 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และสภาพท่ีพึงประสงค์การพัฒนาแนวทางเสริม
สร้างสมรรถนะครูในการบริหารหลักสูตรและการ
จดัการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษาในสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 21 โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด และเมื่อนำามาจัดลำาดับความสำาคัญและ
ความตอ้งการจำาเปน็เรยีงลำาดบัความต้องการจำาเปน็
จากมากไปหานอ้ยไดด้งันี ้ดา้นการประชาสมัพนัธ์
การใช้หลกัสตูรกบัผูเ้กีย่วขอ้ง ดา้นการจดัโครงการ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร และการปรับปรุง
หลักสูตร ด้านการจดัสภาพแวดลอ้ม อาคารสถาน

ที่ บรรยากาศที่เอื้ออำานวยต่อการเรียนรู้ ด้านการ
วางแผนการใชห้ลกัสตูร ดา้นการนำาหลกัสตูรไปใช ้
ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบรรยากาศทาง
จติวทิยาในชัน้เรยีน ดา้นการบรหิารและบรกิารวสัดุ
หลกัสตูรและสือ่การเรยีนการสอน และดา้นการเต
รียมบุคลากร แสดงให้เห็นว่าการประชาสัมพันธ์
การใช้หลักสูตรกับผู้เกี่ยวข้อง เป็นสมรรถนะครู
ในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เร่ง
ด่วนที่ทุกฝ่ายควรเห็นถึงความสำาคัญ ดังนั้น ผู้
บริหารการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาควรพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนเพื่อ
พฒันาสนบัสนนุการประชาสมัพนัธก์ารใชห้ลกัสตูร
กับผู้เกี่ยวข้อง ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้
บรหิารสถานศกึษา และครผููส้อน รวมทัง้ผูท้ีม่สีว่น
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ควรตระหนักถึงความสำาคัญของ
การประชาสมัพนัธก์ารใชห้ลกัสตูรกบัผูเ้กีย่วขอ้งเปน็
สำาคัญ ควรให้การสนับสนุน และส่งเสริมให้สถาน
ศึกษามีการดำาเนินงานการประชาสัมพันธ์การใช้
หลกัสตูรกบัผูเ้กีย่วขอ้งใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การพฒันา
สมรรถนะครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

2.2 ควรศกึษาสมรรถนะครทูีส่ง่ผลตอ่การ
ปฏบิตังิานดา้นวิชาการในโรงเรยีนมธัยมศึกษา สังกดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
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