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บทคัดย่อ

การวจิยัคร้ังน้ีมคีวามมุง่หมายเพ่ือ 1) เพือ่ศกึษาสภาพปัจจบัุน สภาพท่ีพงึประสงค ์ของการเสรมิ
สร้างสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย กศน.ตำาบล จังหวัดอุดรธานี 2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารหลักสูตร
และการจดัการเรยีนรู้ของครูการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย จงัหวดัอดุรธานี ผลการวจิยั

1. การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ของครู กศน.ตำาบล โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน สภาพที่พึงประสงค์ของ
สมรรถนะสมรรถนะด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู กศน.ตำาบล โดยรวมมีความ
ต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ การสร้างและพัฒนาหลักสูตร และด้านการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ มีสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ความสามารถใน
การออกแบบการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรียนรู้

2. โปรแกรมการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ของครู กศน.ตำาบล มีองค์ประกอบของโปรแกรม ได้แก่ 1) ที่มาและความสำาคัญของโปรแกรม 2) 
วตัถปุระสงคข์องโปรแกรม 3) รปูแบบและวธิกีารพฒันา 4) โครงสรา้งของโปรแกรม 5) เนือ้หาและสาระ
สำาคัญของโปรแกรม ประกอบด้วย 3 โมดูล ประกอบด้วย (Module) 1 ความรู้ ความสารมารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ โมดูล (Module) 2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และโมดูล (Module) 3 การใช้
และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เวลาในการพัฒนา 40 ชั่วโมง โปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู กศน.ตำาบล มีความเหมาะสมโดย
รวมระดับมากที่สุด ความเป็นไปได้โดยรวมระดับมาก และเป็นประโยชน์โดยรวมระดับมาก สามารถนำา
ไปใช้ในการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำาบล จังหวัดอุดรธานี
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ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้

1. ผลการวเิคราะหส์ภาพปจัจบุนั สภาพทีพ่งึประสงคใ์นการเสรมิสรา้งสมรรถนะการบรหิารหลกัสตูร
และการจดัการเรยีนรูข้องครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั กศน.ตำาบล จงัหวดัอดุรธานี

ผลการวเิคราะหส์ภาพปจัจบุนัการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูข้องคร ูกศน.ตำาบล โดย
รวมอยูใ่น ระดับมาก ( =4.10) และเมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่ทกุดา้นอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา
รายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับการปฏิบัติในปัจจุบันที่มากที่สุด คือ ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร (
=4.48) รองลงมาคือ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ( =4.38) และด้านที่มีระดับการปฏิบัติที่ต่ำา
ที่สุด คือ ด้านความรู้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ ( =3.81) ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ด้าน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู กศน.ตำาบล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51) 
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีคะแนนสูงสุด คือ ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ( =4.60) 
รองลงมา คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ( =4.57) ด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ( =4.50) และด้านที่มีระดับต่ำาสุดคือ การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ ( =4.38) 

2. ผลการพฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั กศน.ตำาบล จงัหวดัอดุรธาน ี2.1 ผลลำาดบัความตอ้งการ
จำาเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำาบล จังหวัดอุดรธานี เรียงลำาดับจากมากไปหา
นอ้ย ไดแ้ก ่ความรูค้วามสามารถในการออกแบบการเรยีนรู ้การจัดการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคัญ การ
ใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การสร้าง
และพัฒนาหลักสูตร 2.2 โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำาบล จังหวัดอุดรธานี 
รูปแบบและวิธีการพัฒนา จะใช้วิธีการพัฒนาที่หลากหลายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการ
เรยีนรูท้ีส่กึซึง้และยัง่ยนื เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการพฒันาสามารถนำาไปใชเ้ป็นหลกัการพฒันาตนเองตอ่ไปอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งวิธีการต่างๆ ที่จะนำามาใช้ดำาเนินการพัฒนาตามโปรแกรม ได้แก่ 1) การศึกษาด้วยตนเอง 2) 
การอบรม 3) การศึกษา ดูงาน และ 4) การปฏิบัติจริง โครงสร้างของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูป้ระกอบดว้ย โครงสรา้งและขอบขา่ยเนือ้หา รวมระยะเวลา 40 
ชั่วโมง ได้แก่ โมดูล (Module) 1 ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ โมดูล (Module) 2 
การวัดและการประเมินผล โมดูล (Module) 3 การใชแ้ละพัฒนาสื่อนวตักรรมเทคโนโลยี เพือ่การจดัการ
เรียนรู้ 2.3 ผลการประเมิน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ จากผู้เชี่ยวชาญจำานวน 7 คน ต่อคู่มือการ
ใช้โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู กศน.ตำาบล พบว่า มี
ความเหมาะสมโดยรวมระดับมากที่สุด ( =4.55) ความเป็นไปได้โดยรวมระดับมากที่สุด ( =4.38) 

คำ�สำ�คัญ: การพฒันาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูข้องครู

Abstract 

This research aimed to 1) Desirable condition 2) To develop curriculum development 
curriculum for curriculum management and learning management of teachers. Non-formal 
Education and Non-formal Education, Tambon Udon Thani Operated in two phases.
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Phase 1: Study of current condition Desirable conditions and methods of enhancing  
performance.Course Management and Management Teachers of informal and informal edu-
cationUbon Ratchathani Udon Thani 

Phase 2: Development of curriculum and management enhancement curriculum. 
Learn about the non-formal and informal teacher education in Tambon Udon Thani.

The results were as follows.

1. The results of the present study and the desirable condition of the curriculum 
management and learning management of the Tambon TAO teachers were at a high level in 
all aspects. Desirable qualities of curriculum and curriculum management competency of TOT 
teachers were at the highest level, ie, curriculum development and curriculum development. 
And the learning management is focused on the students. There were 3 levels of desirable 
condition: knowledge, design ability, learning. Measurement and Evaluation And the use and 
development of innovative media technology for learning management.

2. The development program for the curriculum management and learning  
management of the Tambon Tambol has the following components: 1) the origin and  
importance of the program; 2) the objectives of the program; 3) the format and 4) The 
structure of the program. 5) The content and the essence of the program consists of 3 
modules, consisting of: Module 1 Knowledge of the module design. The measurement and 
evaluation of learning and modules (Module) 3 to apply and develop innovative technologies 
for learning. Development methods include: 1) self study 2) study visit 3) training 3 stages 
of development Step 1 pre-development assessment step 2 development step 3 Evaluation 
after development The curriculum of curriculum development and curriculum management  
of Tambon TAO teachers is the most appropriate. The possibility is very high. And the  
benefits are very large. It can be used to enhance the curriculum management and  
learning management of teachers, non-formal education and non-formal education.

Keywords: Developing the Program to in curriculum and Learning Management

บทนำา

ปัจจัยที่จะส่งผลให้ระบบการศึกษาทุก
ภูมิภาคของโลกประสบผลสำาเร็จ พบว่า มี 3 สิ่งที่
สำาคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นระบบการศึกษาชั้นยอด 
คือ 1) หาคนที่เหมาะสมมาเป็นครู คุณภาพของ
คร ูคอืหวัใจของระบบการศกึษาทีม่คีณุภาพ ถา้ครู
ไมม่คีณุภาพการศกึษากไ็มม่คีณุภาพ 2) พฒันาครู
เหล่านี้ให้เป็นผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ สิ่งที่เกิดขึ้น

ในหอ้งเรียน นัน้เปน็ส่ิงทีส่ำาคญั ครูต้องมกีารฝึกฝน
ใหเ้ปน็ผูส้อนทีม่ปีระสทิธภิาพ สิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่
การทุม่เทให้นกัเรียน และ 3) สร้างระบบการศกึษา
ที่มั่นใจได้ว่าสามารถให้การสอนที่ดีที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้แก่นักเรียนทุกคน นักเรียนในห้องเรียน
อาจมีทั้งเด็กเก่งและไม่เก่ง นักเรียนทุกคนต้องมี
โอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพดีที่สุดอย่างเท่า
เทียมกัน (ภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์. 2553: 6) 
การปฏิรูปการศึกษา เป็นสิ่งที่จำาเป็น จะต้องปรับ
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ประยกุตก์ารศกึษา ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
ที่เปล่ียนไป และไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้การศึกษามี
ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายครบถ้วนสมบูรณ์ 
นอกจากนั้นสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2552: 9-49) ได้ข้อสรุป ข้อเสนอการปฏิรูปการ
ศกึษารอบสอง โดยมปีระเดน็สำาคญัทีต่อ้งการปฏริปู
อยา่งเรง่ดว่น 4 ประการ คอื 1) พฒันาคณุภาพคน
ไทยยคุใหม ่โดยจดัใหม้รีะบบการศกึษาเรยีนรูแ้ละ
การวัดประเมินผลการศึกษาเรียนรู้ ของผู้เรียนท่ี
เป็นมาตรฐาน จัดหลักสูตรเพื่อเอื้อต่อการพัฒนา
ผูเ้รยีนอยา่งรอบดา้น พฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ที่เป็นผู้
เอื้ออำานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาครูและ
บคุลากรทีม่คีณุภาพมาตรฐานเหมาะสมกบัการเป็น
วชิาชพีชัน้สงู สามารถจัดการเรียนการสอนไดอ้ยา่ง
มคีณุภาพมาตรฐาน 3) พฒันาคณุภาพสถานศกึษา 
และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่เพื่อให้สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรูท่ี้มคีณุภาพและพฒันาแหลง่เรยีนรูใ้นรปูแบ
บอื่นๆ ที่หลากหลายคุณภาพ 4) พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นกระจายอำานาจสู่
สถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง มี
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีวิธีการ
บริหารจัดการแนวใหม่ ควบคู่กับการสร้างผู้นำา
การเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการการเงินและ
งบประมาณที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

ขณะเดียวกนัประเทศไทยนัน้ไดมี้การปฏริปู
การศกึษาทีผ่า่นมา สว่นใหญท่ีป่ระสบผลสำาเรจ็ คอื
การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของกระทรวงศกึษาธกิาร 
แต่การปฏิรูปโอกาสและคุณภาพการศึกษา ถือว่า
ยังไม่ประสบผลสำาเร็จ (ประโยชน์ คุปต์กาญจนา
กลุ และ ณฐัวฒุ ิสวุรรณทพิย.์ 2552: 12) อยา่งไร
ก็ตามการปฏิรูปการศึกษา เป็นกระแสใหม่ทั่วโลก 
เพราะในยคุทีโ่ลกกำาลงักา้วหนา้เขา้สูศ่ตวรรษที ่21 
สภาพโลกเปลีย่นไปเปน็โลกแหง่ขอ้มลูขา่วสารและ
เทคโนโลยี เป็นสังคมที่สลับซับซ้อนเชื่อมโยง และ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สังคมโลก
กลายเป็นสังคมความรู้ (Knowledge Society) 

หรือสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) ครู
บคุลากรทางการศกึษาและองคก์รทางการศกึษาจงึ
ตอ้งปรบัตวัใหเ้ปน็องคก์รแหง่การเรยีนรู ้(Learning  
Organization) และขณะเดียวกันทุกภาคส่วน
ของสังคมต้องทุ่มเทให้กับการศึกษา (All for  
Education) การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้
ชีวิตและการกล่อมเกลาของคน โดยคนและเพื่อ
คน คนจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด เป็นศูนย์กลางของ
กระบวนการเรยีนรูท้ัง้ปวงประกอบกบันานาทศันะ 
มีความเห็นสอดคล้องกัน เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า 
เศรษฐกิจและสังคมจะดีเพียงใด แข่งขันกับตลาด
โลกได้ดีเพียงใด ขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชาชน 
คุณภาพแรงงาน และคุณภาพผู้นำาในวงการต่างๆ 
และยงัยอมรบักนัอยา่งแทจ้รงิวา่คณุภาพคนขึน้อยู่
กบัคณุภาพการศกึษา และคณุภาพการศกึษาขึน้อยู่
กับคุณภาพครูเป็นหลัก

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้
สรา้งโปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการบรหิาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพือ่ใชใ้นการพฒันา
บุคลากรของ กศน. และปรับใช้เพื่อเป็นแนวทาง
ในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินหรือเป็น
แนวทางในการปฏบิตังิานดา้นการบรหิารหลกัสตูร
และการจดัการเรยีนรูข้องคร ูกศน. ตำาบล ไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ จะสง่ผลไปสูก่ารดำาเนนิงานของคร ู
กศน.ตำาบลทกุคนสามารถจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่
มีคุณภาพให้แก่นักศึกษา กศน. ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ ของการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูการศึกษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั กศน.ตำาบล 
จังหวัดอุดรธานี 

2. เพือ่พฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
กศน.ตำาบล จังหวัดอุดรธานี
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ความสำาคัญของการวิจัย

1. ไดพ้ฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะ
การบรหิารหลกัสตูรและการจัดการเรยีนรูข้องครกูาร
ศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั กศน.
ตำาบล จังหวัดอดุรธาน ีจะชว่ยใหไ้ดอ้งคค์วามรูใ้หม่
ที่มีความเหมาะสมกับสมรรถนะครู กศน.ตำาบล 

2. ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนำาไป
ประยกุตแ์ละปรับใชเ้พือ่เปน็แนวทางในการวางแผน
หรือสร้างเกณฑ์ประเมินสมรรถนะครู กศน.ตำาบล 
ในสถานศึกษา เพื่อกำาหนดจุดเด่นจุดด้อยในการ
พัฒนาบุคลากรได้สอดคล้องกับปัญหา เพื่อช่วย
ลดปัญหาครูขาดคุณภาพ

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

ผู้วิจัยได้ศึกษาจากกรอบสมรรถนะทาง
วิชาการของครผููส้อนของสำานกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2553, กรอบสมรรถนะ
ของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 
21 ของสำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2552,มาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณของวชิาชพี 
ของสำานักงานเลขาคุรุสภา พ.ศ. 2556 สถานบัน
พฒันาครู คณาจารยแ์ละบคุลากรทางการศกึษา (ส
คบศ.)และมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (มาตรฐาน
ที ่7 ) ของสำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) มาสงัเคราะห์

2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับคำาถามและ
ความมุ่งหมายการวิจัย ผู้วิจัยจึงนำาเสนอแบ่งเป็น 
2 ระยะ ดังต่อไปนี้

2.1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์ และวิธีการของสมรรถนะการบริหาร

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูการศึกษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั กศน.ตำาบล 
จังหวัดอุดรธานี

 2.1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร 
จำานวน 20 คน และครูกศน.ตำาบล จำานวน 410 
คน จากจำานวน 20 อำาเภอ รวมทั้งสิ้น 430 คน

 2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จำานวน 19 คน และครูกศน.ตำาบล 
จังหวัดอุดรธานี จำานวน 200 คน โดยการเทียบ
จำานวนประชากรท้ังหมดกับตารางกำาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Krejcie and Morgan และใช้เทคนิค
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยการจับสลาก ให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง 

2.2 การพฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
กศน.ตำาบล จังหวัดอุดรธานี

กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูซึง่ทำาหนา้ทีป่ระเมินโปรแกรม 
(โดยประเมิน ความเหมาะสม/ ความเป็นไปได้) 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน

ขั้นตอนก�รวิจัย

ระยะที ่1 การศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพ
ที่พึงประสงค์และวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
กศน.ตำาบล จังหวัดอุดรธานี

ระยะที ่2 การพัฒนาโปรแกรมเสรมิสรา้ง
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
กศน.ตำาบล จังหวัดอุดรธานี

ระยะการวิจัย ขั้นตอนดำาเนินการ และ
ผลที่จะได้ แสดงโดยแผนภาพ ดังภาพประกอบ 2
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1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน 
สภาพที่พึงประสงค์และวิธี
การเสริมสร้างสมรรถนะ
การบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้

2. การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะการ
บริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้

1. นำาผลการวิจัยที่ได้จากระยะที่ 1 มา
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็น
และจัดลำาดับความต้องการ

2. ร่างโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

3. ประเมินโปรมแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

จำานวน 7 คน

ทราบสภาพปัจจุบัน สภาพ
ที่พึงประสงค์และวิธีการ
เสริมสร้างสมรรถนะการ
บริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้

ได้โปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้

	 ระยะก�รวิจัย	 ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร	 ผลที่จะได้

1. นำาองค์ประกอบที่ได้ศึกษา มาสร้าง
เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์ และแบบตรวจสอบรายการ
วิธีการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

2. เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น 
ผู้บริหาร และครู กศน.ตำาบล จำานวน 
219 คน

3. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์การเสริมสร้างสมรรถนะการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

ผลการวิจัย

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มลูผลการวิจัย การ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูการศึกษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั กศน.ตำาบล 
จงัหวัดอดุรธาน ีผูวิ้จยันำาเสนอผลการวจิยัตามความ
มุ่งหมายของการวิจัยดังนี้

1. ผลการวเิคราะหส์ภาพปจัจุบนั สภาพที่
พงึประสงคใ์นการเสรมิสรา้งสมรรถนะการบรหิาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูการศึกษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั กศน.ตำาบล 
จังหวัดอุดรธานี

ผลการวิเคราะหส์ภาพปัจจบุนัการบรหิาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู กศน.ตำาบล 
โดยรวมอยูใ่น ระดบัมาก ( =4.10) และเมือ่พจิารณา
เป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับการปฏิบัติ
ในปจัจบุนัทีม่ากทีส่ดุ คอื ดา้นการสร้างและพฒันา
หลักสูตร ( =4.48) รองลงมาคือ ด้านการวัดและ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้( =4.38) และดา้นทีม่รีะดบั
การปฏบิตัทิีต่่ำาทีส่ดุ คอื ดา้นความรูค้วามสามารถ
ในการออกแบบการเรยีนรู ้( =3.81) สว่นสภาพที่
พงึประสงคด์า้นการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการ
เรยีนรูข้องคร ูกศน.ตำาบล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด ( =4.51) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
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ดา้นทีม่คีะแนนสงูสดุ คอื ดา้นการสรา้งและพฒันา
หลกัสตูร ( =4.60) รองลงมา คอื ดา้นการจดัการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ( =4.57) ด้านการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ( =4.50) และด้าน
ที่มีระดับต่ำาสุดคือ การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ( =4.38) 

2. ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีน
รู้ของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั กศน.ตำาบล จงัหวดัอดุรธาน ี2.1 ผลลำาดบั
ความต้องการจำาเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะ
เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ของครูการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำาบล จังหวัดอุดรธานี 
เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความรู้ความ
สามารถในการออกแบบการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ การใช้และพัฒนา
สือ่นวตักรรมเทคโนโลยีเพือ่การจดัการเรยีนรู ้การ
วดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้การสรา้งและพฒันา
หลักสูตร

2.1 โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะเสริม
สรา้งสมรรถนะการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการ
เรียนรู้ของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย กศน.ตำาบล จังหวัดอุดรธานี รูป
แบบและวธิกีารพฒันา จะใชว้ธิกีารพฒันาทีห่ลาก
หลายเพือ่สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะการ
เรยีนรูท้ีส่กึซึง้และยัง่ยนื เพ่ือใหผู้เ้ขา้รบัการพฒันา
สามารถนำาไปใช้เป็นหลักการพัฒนาตนเองต่อไป
อยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่วธีิการต่างๆ ทีจ่ะนำามาใช้ดำาเนนิ
การพัฒนาตามโปรแกรม ได้แก่ 1) การศึกษาด้วย
ตนเอง 2) การอบรม 3) การศึกษา ดูงาน และ 4) 
การปฏิบัติจริง โครงสร้างของโปรแกรมการพัฒนา
สมรรถนะดา้นการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการ
เรยีนรูป้ระกอบดว้ย โครงสรา้งและขอบขา่ยเนือ้หา 
รวมระยะเวลา 40 ชั่วโมง ได้แก่ โมดูล (Module) 
1 ความรู ้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  
โมดูล (Module) 2 การวัดและการประเมินผล 
โมดลู (Module) 3 การใช้และพัฒนาสือ่นวัตกรรม

เทคโนโลย ีเพือ่การจดัการเรยีนรู2้.2 ผลการประเมนิ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ จากผู้เชี่ยวชาญ
จำานวน 7 คน ต่อคู่มือการใช้โปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะการบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียน
รู้ของครู กศน.ตำาบล พบว่า มีความเหมาะสมโดย
รวมระดับมากที่สุด ( =4.55) ความเป็นไปได้โดย
รวมระดับมากที่สุด ( =4.38) 

อภิปรายผล

การดำาเนนิการวิจยัการพฒันาโปรแกรมเสรมิ
สร้างสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ของครู กศน.ตำาบล สังกัดสำานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยสามารถอภิปราย ได้ดังนี้

1. สภาพปจัจบุนัการบริหารหลกัสตูรและ
การจัดการเรยีนรูโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่
พจิารณารายดา้นพบวา่ ดา้นทีม่รีะดบัการปฏบิตัใิน
ปัจจุบันที่มากที่สุด คือ ด้านการสร้างและพัฒนา
หลกัสตูร รองลงมาคอื ด้านการวดัและประเมนิผล
การเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคญั ดา้นการใช้และพัฒนาสือ่นวตักรรมเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรียนรู้ ด้านความรู้ ความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนรู้ และด้านที่มีระดับการ
ปฏบิตัทิีต่่ำาทีส่ดุ คอื ดา้นความรู ้ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ ท้ังนีเ้นือ่งจากการจดัการเรียน
การสอนของกศน. มีความยืดหยุ่นผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพราะไม่มีห้องเรียนประจำา
และผูเ้รยีนไมค่อ่ยมาพบกลุม่ สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ สมหวัง มหาวัง (2554:abstract) ได้ศึกษา
การพฒันาหลกัสตูรฝกึอบรมเพือ่สรา้งสมรรถนะครู
ด้านบูรณาการภมูปัิญญาท้องถิน่ในหลกัสตูรสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบวา่ครมูเีจตคต ิไดแ้ก ่ตระหนกั
และเห็นความสำาคัญ รักการทำางานร่วมกัน การมี
ส่วนร่วม และการเห็นคุณค่าของตนเอง และครู
มีทักษะ ได้แก่ สามารถทำาหน่วยการเรียนรู้ และ
รายวิชาเพ่ิมเติมไดอ้ยา่งเหมาะสม ปจัจัยทีเ่ก่ียวข้อง
กับการเสริมสร้างสมรรถนะครู ได้แก่ วิสัยทัศน์
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และเจตคติของผู้บริหารสถานศึกษา นโยบายของ
สถานศกึษา ระยะเวลาในการเสรมิสรา้งสมรรถนะ 
ภาระหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้นของครู การมีส่วนร่วมใน
การฝกึอบรม การมสีว่นรว่มในการปฏบิตักิารและ
การนิเทศติดตามผลการปฏิบัติการ

สภาพทีพ่งึประสงคก์ารบรหิารหลกัสตูรและ
การจดัการเรยีนรู ้โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และ
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีคะแนนสูงสุด 
คือ ด้านที่มีระดับการปฏิบัติในปัจจุบันที่มากที่สุด 
คือ ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร รองลงมา
คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความ
รู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ และ
ด้านที่มีระดับการปฏิบัติที่ต่ำาที่สุด คือ ด้านการใช้
และพฒันาสือ่นวตักรรมเทคโนโลยเีพือ่การจดัการ
เรยีนรู ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสขุฤทยั มาสาซา้ย 
(2556:apstract) ได้ศึกษาแบบจำาลองการพัฒนา
สมรรถนะของครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สารระดับประถมศกึษา ในภาคตะวนัออกต
เฉยีงเหนือ ผลการวจิยัพบวา่ บรบิทของโรงเรยีนใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ส่วนใหญมี่คอมพวิเตอร์
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต มีโปรแกรมประยุกต์เพื่อการปฏิบัติ
งานมีเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ส่วน
อุปกรณ์สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ 
นั้นพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ขาดแคลน ด้านการ
เรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่นิยมนำามา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากครูส่วน
ใหญ่ไม่มีความชำานาญเฉพาะด้านในการสร้างส่ือ
การสอนด้วยโปรแกรมความรู้และประสบการณ์
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูส่วนใหญ่ได้
รับผ่านการอบรมเป็นส่วนมาก

2. โปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะการบรหิาร
หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้รปูแบบและวธิกีาร
พัฒนา จะใช้วิธีการพัฒนาที่หลากหลายเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการเรียนรู้ที่สึกซึ้ง
และยั่งยืน เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำา
ไปใชเ้ปน็หลกัการพฒันาตนเองตอ่ไปอยา่งตอ่เนือ่ง 

ซึง่วธิกีารตา่งๆ ทีจ่ะนำามาใชด้ำาเนนิการพฒันาตาม
โปรแกรม ได้แก่ 1) การศึกษาด้วยตนเอง 2) การ
อบรม 3) การศึกษาดูงาน และ 4) การปฏิบัติจริง 
โครงสร้างของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย โครงสร้างและ
ขอบข่ายเนื้อหา รวมระยะเวลา 40 ชั่วโมง ได้แก่ 
โมดูล (Module) 1 ความรู้ ความสารมารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ โมดูล (Module) 2 การวัด
และประเมนิผลการเรยีนรู ้และโมดลู (Module) 3 
การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการ
จดัการเรยีนรู ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทศัณรงค ์ 
จารุเมธีชน (2556: 167) ได้ศึกษาการพัฒนารูป
แบบการประเมินสมรรถนะครูระดับประถมศึกษา 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พบว่า 1) รูปแบบการประเมินสมรรถนะครู
ระดบัประถมศกึษา สงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาประกอบด้วย
โครงสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ
วตัถปุระสงคก์ารประเมนิ เนือ้งานทีมุ่ง่งานประเมนิ 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมิน วิธีการประเมิน 
ระยะเวลาในการประเมินและการใหข้้อมูลยอ้นกลบั 
โดยจำาแนกเป็นสมรรถนะส่วนบุคคล 4 สมรรถนะ
ประกอบด้วย การบริหารจัดการและการพัฒนา
ตนเองการทำางานร่วมกบัผูอ่ื้น ความสามรถในการ
ปรบัตวัและดา้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี
และสมรรถนะตามสายงาน 7 สมรรถนะ ประกอบ
ดว้ย การบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้การ
บรหิารจดัการหอ้งเรยีน การพฒันาผูเ้รยีนและการ
วัดการประเมินผลการเรียนรู้การวิจัยภาษาและ
เทคโนโลยแีละการถา่ยทอดความรู ้2) รปูแบบการ
ประเมนิสมรรถนะคร ูทีผู่ว้จิยัพฒันาทีม่คีวามเทีย่ง
ตรงเชงิจำาแนก กลา่วคอื สามารถจำาแนกสมรรถนะ
ของครทูีม่คีณุลกัษณะและพฤติกรรมในการทำางาน
ต่างกันได้ 3) รูปแบบการประเมินสมรรถนะครู ที่
ผู้วิจัยพัฒนามีมาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ 
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน
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ข้อเสนอแนะ

1.	ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ครู กศน.ตำาบลตระหนักและให้ความ
สำาคัญถึงการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ความร่วมมือใน
การนำารูปแบบการนิเทศไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการทำางานในสถานศึกษา

1.2 การนำาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะกา
รบบรหิารหลักสูตรและการจดัการเรยีนรูไ้ปใช ้ควร
ศกึษาตามขัน้ตอนทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืการใชโ้ปรแกรม 

เพือ่ให้การพฒันาเกิดประสทิธิผลตามวตัถปุระสงค์
ของโปรแกรม และควรนำาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

2.	 ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ค้นคว้�
ต่อไป

2.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือค้นหา
โปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะการบรหิารหลกัสตูร
และการจัดการเรยีนรูข้องผูป้ระกอบวชิาชีพทางการ
ศึกษาอื่น ที่เหมาะสมกับการบริหารองค์กรตาม
บริบทขององค์กรนั้น 

2.2 ควรศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความยัง่ยนื
ในการเสรมิสรา้งสมรรถนะการบรหิารหลกัสตูรใน
สถานศึกษา
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