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บทคัดย่อ
บทความฉบับ นี้มีว ั ตถุ ป ระสงค์เ พื ่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์
และความต้องการจำเป็นของการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 2) พัฒนาแนวทาง
การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การวิจัยแบ่งเป็น
2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หัวหน้าสาขาวิชา และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดขอนแก่น จำนวน 276 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ระยะที่ 2
กลุ่มผู้ให้ข้อ มูล ในการศึกษาแนวทาง ได้แก่ ผู้บริห ารสถานศึกษา หัว หน้าสาขาวิช า และ
ครูผู้สอน จำนวน 9 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินแนวทาง จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า: 1) สภาพปัจจุบันของสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน สภาพที่พึงประสงค์
*
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โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความต้องการจำเป็น เรียงลำดับจากมากไปน้อย ข้อที่มีค่ามาก
ที่สุด คือ ด้านการออกแบบการเรียนรู้ และข้อที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 2) แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ มีทั้งสิ้น 5 องค์ประกอบ 27 แนวทาง ผลการประเมิน พบว่า องค์ประกอบของ
แนวทางมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ: การพัฒนาแนวทาง, สมรรถนะครู, การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

Abstract
The purposes of research were to 1) to investigate the current situations,
desirable situations and needs of enhancing curriculum and learning
management competency of teachers under the office of vocational Education
in Khonkaen province, 2) to develop the guidelines for enhancing curriculum and
learning management competency of teachers. The study was divided into
2 phases. Phase 1 was the study related to the current situations, desirable
situations and needs. The sample of the study was 276 consisted of the head of
departments and teachers in schools. The instrument used was questionnaire.
The participants in phase 2 were 9 people who distributed the study of
the guidelines consisted of school administrators, the head of departments and
teachers. The participants who evaluated the guidelines were 5 people.
The instruments used in the study comprised of interview questions, evaluation
form. The statistics used were percentage, mean and standard deviation.
The research results revealed that: 1) The current situations of
curriculum and learning management competency of teachers under the office
of vocational Education in Khonkaen province shown that overall rated in more
level, when considered into each aspect of the guidelines yielded that overall
rated in more level. The desirable situations yielded that overall rated in more
level. Needs of curriculum and learning management competency of teachers
shown that the most needed was learning design, the least needed was students
centered learning management respectively. 2) The guidelines for enhancing
curriculum and learning management competency of teachers in schools under
the office of vocational Education in Khonkaen province comprised of 5 elements
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and 27 guidelines. The results of evaluation yielded that elements of
the guidelines rated the appropriateness and possibility in the most level.
Keywords: Guidelines Development, Competency of Teachers, Curriculum and
Learning Management

บทนำ
ครูเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนรู้ในกระบวนการจัดการศึกษา
ดังนั้นคุณภาพของครูจึงมีความสำคัญมาก เพราะครูที่มีคุณภาพจะส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพผู้เรียนก็จะมีคุณภาพตามไปด้วย ครูจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่
ร่ ว มกั บ บุ ค คลอื ่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุข คุ ณ ภาพของครู ผ ู ้ ส อนจึ ง เป็ น ปั จ จัย ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556)
กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาครูยุคใหม่ ซึ่งเป็น
การปฏิรูปเพื่อสร้างให้ครูยุคใหม่มีบทบาทในการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพ
ที่มีคุณค่า มีระบบซึ่งมีแนวทางที่หลากหลายของการปฏิรูปครูตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
สภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการที่ได้เสนอไว้ และกล่าวได้ว่า เป็นกระบวนการผลิตและ
พัฒ นาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึ กษาที่ มี คุณภาพ เหมาะสมกับวิช าชีพชั ้ น สู ง
สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครู มาเป็นครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างเพียงพอ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน และใน
ขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีสภาวิชาชีพที่เข้มแข็ง
เพื่อพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานจึงได้จัด ทำโครงการพัฒ นาครูทั้งระบบเพื่อ
ยกระดับคุณภาพครูให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพคุณธรรม มีศักยภาพและคุณภาพ ทัดเทียมกับ
ประชาคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อมุ่งที่จะสร้างครูคุณภาพในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ของนักเรียนให้เป็นพลเมืองคุณภาพและเปี่ยมคุณธรรมให้แก่ประเทศ ตามกรอบแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ตามหลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่จะดำเนินการในช่วง
ต่อไป (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556)
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีว ศึกษา V – Net โดยสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ใน 3 ปีย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2558 – 2561
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดขอนแก่นมีผลสัมฤทธิ์ที่ต่ำลง ซึ่งมีนักเรียนหลายคนที่ทดสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กำหนด การทดสอบ V – Net เป็นการสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพซึ่ง

312 | Vol.7 No.6 (June 2020)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2563

เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนลักษณะนิสัยในการ ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และจะเป็นประโยชน์แก่ตัวนั กเรียน นักศึกษา สถานศึกษา ผู้บริหาร และครู
เพื่อที่จะทราบมาตรฐานการเรียนการสอนของครูที่ส่งผลต่อผู้เรียน ผลการทดสอบ V – Net
สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาสูงขึ้นได้ ใน
การปฏิบ ัติร วมทั้งการนำผลการสอบ V – Net ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย
(สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2562)
ดังที่กล่าวมาข้างต้นผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒ นาครู
เพื่อให้ครูมีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์
สูงสุดทางการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น มีทักษะในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และจะทำให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพตามความมุ่งหมายของการศึกษา
แห่งชาติ มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้วิจัยในฐานะ
ที่เป็นครูผู้สอนมีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพครูและ
ผู้เรียน อีกทั้งมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีทักษะในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ รวมไป
ถึงแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ให้มีแนว
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น สถานศึกษาในสังกัดสามารถนำแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะ
ครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ไปใช้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บริห าร
สถานศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะครูให้มีความพร้อมต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ และเป็น
แนวทางสำหรับครูต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อนักเรียนนักศึกษาโดยตรง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงขึ้น
และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อความเจริญของชาติต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นของการ
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
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วิธีดำเนินการวิจัย
การวิ จ ั ย นี ้ เ ป็ น การวิ จ ั ย แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research Design)
ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้การวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นของ
การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึก ษา
สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
1. ประชากร ได้ แ ก่ หั ว หน้ า สาขาวิ ช า และครู ผ ู ้ ส อน สั ง กั ด สำนั ก งาน
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 974 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้าสาขาวิชา และ ครูผู้สอน สังกัดสำนักงาน
อาชีว ศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 ซึ่งผู้ว ิจัยกำหนดขนาดกลุ่มตัว อย่างโดย
ใช้ ต ารางกำหนดขนาด กลุ ่ ม ตั ว อย่า งของ Krejcie & Morgan (บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด, 2553)
แล้วทำการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 276 คน จากนั้นใช้วิธีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดสถานศึกษาเป็นชั้นใน
การสุ่ม แล้วกำหนดสัดส่ว นตามจำนวนของประชากร ซึ่งได้กลุ่มตัว อย่างจากสถานศึ ก ษา
ขนาดเล็กจำนวน 8 คน สถานศึกษาขนาดกลาง จำนวน 83 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่
จำนวน 185 คน รวมทั้งสิ้น 276 คน
ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในการศึกษาแนวทางการพัฒ นาสมรรถนะครูด้า นการ
บริ ห ารหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู ้ ได้ แ ก่ ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หั ว หน้ า สาขาวิ ช า
และครูผู้สอน จำนวน 9 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์
จำนวน 5 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้การวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็น
แบบสอบถามสภาพปั จ จุ บ ั น และสภาพที ่ พ ึ ง ประสงค์ ข องสมรรถนะครู
ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดขอนแก่น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน
40 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อของสภาพ
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ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 0.27 ถึง 0.81 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อของสภาพที่พึงประสงค์อยู่ระหว่าง
0.55 ถึง 0.89 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของสภาพปัจจุบันเท่ากับ 0.85 และค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับของสภาพที่พึงประสงค์เท่ากับ 0.942. แบบสัมภาษณ์โรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มีลักษณะเป็นแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview
Form) ซึ่งสร้างขึ้น มาจากการศึกษาองค์ป ระกอบด้านการจัด การเรียนรู้ 5 องค์ประกอบ
และ 12 ตัวชี้วัด จำนวน 13 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00
ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้
แบบประเมินแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
มีทั้งสิ้น 5 องค์ประกอบ 27 แนวทาง มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็น
1. ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดขอนแก่น ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล
2. ผู ้ ว ิ จ ั ย นำแบบสอบถามพร้ อ มหนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถามจัดส่งไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยได้กำหนดรหัส ของแบบสอบถาม
ทุกชุดก่อนจัดส่งไปยังสถานศึกษา ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลโดยวิธีการส่งแบบสอบถามไปที่
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น และนัดหมายเพื่อขอรับคืนด้วย
ตนเองภายใน 2 สัป ดาห์ หลังการจัดส่ง โดยผู้ว ิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน
276 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ100 ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทุกฉบับ
ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
1. ผู้ว ิจ ัย ขอหนังสือราชการจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ส่งถึงผู้ให้ข้อมูลเพื่อขออนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับผู้ให้ข้อมูล เพื่อกำหนดวันและเวลาใน
การสัมภาษณ์ และดำเนินการส่งแบบสัมภาษณ์ไปยังผู้ให้ข้อมูลทางไปรษณีย์ เพื่อผู้ให้ข้อมูลจะ
ได้เตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจจุดประสงค์ของการวิจัย โดยจัดส่งไปล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วัน
3. ผู้วิจัยดำเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเองซึ่งประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูล
จำนวน 9 คน (จาก 3 สถานศึกษา) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ชุดเดียวกันกับที่ได้ส่งไปล่วงหน้า
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4. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการจดบันทึกและใช้เครื่องบันทึกเสียง
5. ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาเรียบเรียงและวิเคราะห์
เพื่อใช้เป็น ข้อมูล ประกอบ การสร้างแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
1. ผู ้ ว ิ จ ั ย ดำเนิ น การขอหนั ง สื อ ราชการจากคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ถึงผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
2. ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการประเมินแนวทาง การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ และทำการนัดหมายวันและเวลาสำหรับการประเมินแนวทาง
3. ผู้วิจัยนำเอกสารแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้า นการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน
4. ผู้วิจัยดำเนินการรวบรวมแบบประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของแนวทาง การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้คืนจากผู้ทรงคุณวุฒิ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็น
1. แบบสอบถามตอนที่ 1 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ป้อนคะแนน
เข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ แล้วแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
2. วิเคราะห์ความต้องการจำเป็น โดยการนำข้อมูลของผลการศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์มาหาค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (Priority Needs Index)
เพื่อจัดลำดับ
3. แบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ นำความคิดเห็น
ทั้งหมดเกี่ยวกับการเสริ มสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่
กลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนะมาวิเคราะห์ แจกแจงความถี่ และคำนวณร้อยละ
ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้
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1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดระเบียบข้ อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ แล้วทำ
การเรียบเรียงข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบ จากนั้นสังเคราะห์ข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบ และ
สร้างบทสรุปโดยการจัดลำดับตามองค์ประกอบหลักทั้ง 5 องค์ประกอบ ของสมรรถนะครูด้าน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และนำเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์
2. ป้อนคะแนนจากการประเมินแนวทางลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อ
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ แล้วแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัย
1. สภาพปัจจุบันของสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สภาพปั จ จุ บ ั น สภาพที ่ พ ึ ง ประสงค์ และความต้ อ งการจำเป็ น ของ
องค์ประกอบสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
สมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
1) การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
2) การออกแบบการเรียนรู้
3) การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4) สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
รวม

สภาพปัจจุบัน
̅ S.D. แปลผล
𝔁
3.95 0.35
มาก
3.96 0.36
มาก
4.05 0.41
มาก
3.94 0.33
มาก
3.98 0.21
มาก
3.98 0.33
มาก

สภาพที่พึงประสงค์
̅ S.D. แปลผล
𝔁
4.88 0.32 มากที่สุด
4.95 0.19 มากที่สุด
4.98 0.12 มากที่สุด
4.90 0.29 มากที่สุด
4.95 0.20 มากที่สุด
4.93 0.22 มากที่สุด

ความต้องการจำเป็น
PNImodified ลำดับ
0.234
5
0.250
1
0.235
4
0.240
3
0.243
2
0.240
-

จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพปัจจุบันของสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจ ารณาแต่ล ะองค์ประกอบ พบว่า ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ด้านการ
ออกแบบการเรีย นรู้ ด้านการจัดการเรีย นรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ การใช้และพัฒ นาสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน สภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ
พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน ความต้องการจำเป็น เรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้
ข้อที่มีค่าความต้องการจำเป็นมากที่สุด คือ ด้านการออกแบบการเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการ
สร้างและพัฒนาหลักสูตร และข้อที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ
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2. ความเหมาะสมของแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปรากฏดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง
แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
1) การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
2) การออกแบบการเรียนรู้
3) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4) การใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
รวม

̅
𝔁
4.95
5.00
5.00
4.92
4.96
4.97

ความเหมาะสม
S.D. แปลผล
0.11 มากที่สุด
0.00 มากที่สุด
0.00 มากที่สุด
0.11 มากที่สุด
0.09 มากที่สุด
0.15 มากที่สุด

̅
𝔁
4.70
4.88
4.90
4.80
4.76
4.81

ความเป็นไปได้
S.D. แปลผล
0.21 มากที่สุด
0.11 มากที่สุด
0.16 มากที่สุด
0.20 มากที่สุด
0.26 มากที่สุด
0.25 มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า ความเหมาะสมของแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีว ศึกษาจั งหวัด
ขอนแก่น มีทั้งหมด 5 องค์ประกอบ 27 แนวทาง ทั้งโดยรวมและรายด้าน พบว่า มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความเป็นไปได้ของแนวทางทั้ งโดยรวมและรายด้าน พบว่า
มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน

อภิปรายผล
1. สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ด้านการสร้างและพัฒนา
หลักสูตร ด้านการออกแบบการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การใช้
และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการใช้และพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารงานด้านวิชาการใน
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานอาชีว ศึก ษาจั ง หวั ดขอนแก่น ให้ ค วามสำคัญ กั บการพัฒ นา
สมรรถนะของครูผู้สอนในด้านการจัดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดอบรม สัมมนา
และศึกษาดูงาน เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะของครูในด้านต่าง ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นักวิชาการ และหน่วยงานทางการศึกษาได้กำหนด
บทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนไว้ แต่ทั้งนี้สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีว ศึกษาจั งหวัด
ขอนแก่น ด้านการใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยที่มีค่าน้อย
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ที่ส ุด อาจเนื่องมาจากครูม ีความรู้ ความสามารถด้า นการผลิ ตสื่ อ ไม่ มากพอต่ อยุคสมั ย ที่
เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้ครูผลิตสื่อได้ไม่หลากหลายและไม่น่าสนใจเท่าที่ควร รวมทั้งครูมีภาระ
งานอื่นที่นอกเหนือจากงานสอนจำนวนมาก จึงทำให้ครูไม่มีเวลาเพียงพอต่อการผลิตและ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชฎาพร สีหาวงค์ ที่ได้ศึกษา
เรื่องการพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พบว่า
สภาพปัจจุบันโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ชฎาพร สีหาวงค์, 2560)
ผลการศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ของการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
พบว่ า โดยรวมและแต่ ล ะองค์ ป ระกอบอยู ่ ใ นระดั บ มากที ่ ส ุ ด ด้ า นที ่ ม ี ค ่ า เฉลี ่ ย มากที่สุ ด
คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการ
สร้างและพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูยังมีเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญไม่มากพอ จึงมีความต้องการที่จะพัฒนาสมรรถนะในด้านนี้ของตนเองให้ ดี
ยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ด้านการจัดการเรีย นรู้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษา ซึ่งครู
มีบทบาทสำคัญมากในการพัฒนา ให้เกิดคุณภาพผู้เรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครได้เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ไว้ว่า การจัดการเรี ยนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้
ครูจะต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล และสิ่งแวดล้อม โดยใช้
กระบวนการต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และนักเรียนมีโอกาสนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์อื่น ดังนั้น มีเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่ครูอาจารย์
ควรจะรู้และทำความเข้าใจ ดังนี้ 1) เทคนิคการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตัวเอง 2) เทคนิคการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับคนอื่น 3) เทคนิคการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ครูควรจัดกิจกรรมที่ให้
ผู้เรียนได้แสดงความสามารถในลักษณะต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความสามารถเฉพาะที่ผู้เรียนแต่
ละคน มีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ น้ำฝน ชื่นชม ที่ได้ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบว่า สภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (น้ำฝน ชื่นชม, 2560)
ผลการศึ ก ษาความต้ อ งการจำเป็ น ของสมรรถนะครู ด ้ า นการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
และการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า ลำดับ
ที่มีความต้องการจำเป็นมากที่สุดคือ ด้านการออกแบบการเรียนรู้ และด้านที่มีความต้องการ
จำเป็นน้อยที่สุดคือ ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูเห็นความสำคัญ
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และตระหนัก การออกแบบการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การเรียนจัดการเรียนรู้ดำเนินไป
ด้วยดี บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา การออกแบบการเรียนรู้ต้องคำนึงถึงความเหมาะสม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นความสนใจ และความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภ าพสูงสุด จึงมีความต้องการพัฒ นาความรู้
ความสามารถในด้านนี้ อีกทั้งครูคงเห็นว่าการออกแบบการเรียนรู้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการ
จัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากครูผู้สอนจะต้องออกแบบการสอนให้มี
ความน่าสนใจ เนื้อหาครบถ้วน ชัดเจน สอดคล้องกับทัศณรงค์ จารุเมธีชน ได้ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการประเมินสมรรถนะครูรพดับประถมศึกษา การบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้เป็นสมรรถนะที่กล่าวถึงความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสู ตร ออกแบบการ
เรียนรู้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแสวงหาแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด (ทัศณรงค์
จารุเมธีชน, 2556)
2. ผลการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า แนวทางการ
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่ น มีทั้งสิ้น 5 องค์ประกอบ 27 แนวทาง มีความเหมาะสม
และความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการดำเนินการสร้าง
แนวทางมีการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้และการสร้างแนวทางซึ่งเป็นไปตามกระบวนการวิจัย อีกทั้งกระบวนการ
ต่าง ๆ ก่อนที่จะได้มาซึ่งแนวทางที่สมบูรณ์ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็น
บุคคลที่มีความรู้และความสามารถในด้านสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดี อีกทั้ง
ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากผลการศึกษาในระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์
และความต้องการจำเป็น ระยะที่ 2 การศึกษาสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติดี มาผนวกกับผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการสร้างแนว
ทางการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศดาว โยงไทยสง
ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒ นาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูในการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด
(ทัดดาว โยงไทยสง, 2560) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษดากร พลมณี ที่ได้ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู
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โรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์
อยู่ในระดับมากที่สุด (กฤษดากร พลมณี, 2561)

สรุป/ข้อเสนอแนะ
แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า มีทั้งสิ้น 5 องค์ประกอบ 27
แนวทาง ประกอบด้วย 1) ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร 4 แนวทาง 2) ด้านการออกแบบ
การเรียนรู้ 5 แนวทาง 3) ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 8 แนวทาง 4) ด้านการ
ใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 5 แนวทาง และ 5) ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 5 แนวทาง ทั้งนี้จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และความต้องการจำเป็น ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการออกแบบการเรียนรู้ และจากการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของแนวทางการเสริ มสร้ างสมรรถนะครู ด้า นการบริห ารหลั กสูตรและการจัด การเรี ย นรู้
ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สำนั ก งานอาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด ขอนแก่ น พบว่ า โดยรวมและแต่ ล ะ
องค์ประกอบของแนวทางมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแนวทาง
ทั้ง 5 องค์ประกอบ 27 แนวทางนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในการ
นำไปใช้ประกอบการพัฒนาสมรรถนะของครูในสังกัดให้มีความพร้อมต่อการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ และเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนในการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เพื่อส่งผลให้การจัดการเรียนรู้มีคุณภาพอย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีนโยบายให้ครูนำแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะครู
ด้านการจัดการเรียนรู้เรื่องด้านการใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ไปใช้
กั บ ผู ้ เ รีย นอย่า งจริง จั ง เพื ่ อ ยกระดั บ ผลสัม ฤทธิ ์ท างการเรีย นของสำนัก งานอาชี ว ศึกษา
จังหวัดขอนแก่น
2. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ควรให้ครูนำแนวทางทุกด้านของการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการออกแบบการเรี ยนรู้และการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้
การจัดการเรีย นรู้บ รรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษานำไปใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
3. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ควรนำแนว
ทางการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
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ให้ ค รู ท ดลองใช้ เ พื ่ อ เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ั ต ิ ง าน และบรรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการ
จัดการศึกษา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพที่พึงประสงค์ของการเสริมสร้างสมรรถนะครู
ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึก ษา
จังหวัดขอนแก่น
2. ควรศึ ก ษา ค้ น คว้ า ทำวิ จ ั ย ในการพั ฒ นาแนวทางเสริ ม สร้ า งสมรรถนะครู
ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ผู้เรียนนำไปใช้ได้จริง
3. ควรมีการวิจัยเพื่อค้นหาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของครูให้ครบรอบด้าน
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