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บทคัดย่อภาษาไทย 

ณัฐธิดา ภู่จีบ : รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (THE MODEL OF 
TEACHING COMPETENCY DEVELOPMENT FOR VISUAL ART TEACHERS OF SECONDARY SCHOOLS) อ.ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: รศ. ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย,์ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม: รศ. เอกชัย กี่สุขพันธ{์, 323 หน้า. 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพอันพึงประสงค์ของการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครู
ทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 2) พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย คือโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ทั่วประเทศ จ านวน 400 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลคือครูทัศนศิลป์ เครื่องมือที่ใช้เก็บ
ข้อมูล คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าดัชนี PNIModified 

ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัจจุบัน สภาพอันพึงประสงค์ของการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในส่วนของวิธีพัฒนาพบว่ามีข้อที่มีค่าล าดับความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับสูงกว่าค่ากลาง  4 วิธี คือการ
จัดการความรู้ มีล าดับความต้องการจ าเป็นสูงสุด รองมาคือการฝึกอบรม การสอนงาน และระบบพี่เลี้ยง ตามล าดับ ในส่วนของ
สมรรถนะพบข้อที่มีค่าความต้องการจ าเป็นสูงครบทั้ง 5 ด้าน เมื่อสังเคราะห์รูปแบบสรุปได้ว่า สมรรถนะที่ควรพัฒนาอันดับแรก คือ 
ทักษะ และ การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รองลงมาคือความรู ้คุณลักษณะ และมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม ตามล าดับ 
ส าหรับความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการพบว่าการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้และทักษะ ควรใช้วิธีฝึกอบรม การสอนงาน และการ
จัดการความรู้ ด้านคุณลักษณะควรใช้การจัดการความรู ้ในส่วนของการพัฒนาสมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม ควรใช้การ
จัดการความรู้ และระบบพี่เลี้ยง และส าหรับการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ควรใช้การจัดการความรู้ ระบบพี่เลี้ยง และการ
ฝึกอบรม 2. รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา” ใน
ด้านการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมี
ส่วนประกอบที่ส าคัญ 7 ส่วน ได้แก่ 1) ชื่อรูปแบบ 2) หลักการและความส าคัญ 3) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 4) องค์ประกอบของ
รูปแบบ โดยประกอบด้วยรูปแบบการพัฒนา 4 องค์ประกอบที่แตกต่างกัน คือ การสอนงาน ระบบพี่เลี้ยง การฝึกอบรม และการจัดการ
ความรู้ ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะหลัก 5 ส่วน คือ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ จริยธรรมและค่านิยม และการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 5) กลไกสนับสนุนรูปแบบ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ การสนับสนุน การพัฒนาตนเอง การประเมินอย่างสม่ าเสมอ และการ
จัดการความรู้ 6)แผนภาพของรูปแบบและการน าไปใช้ 7.ประโยชน์ที่ได้รับ 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอน
ส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่า ผู้เข้ารับการทดลองมีสมรรถนะการสอนทัศนศิลป์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ประกอบด้วย 1) การน ารูปแบบไปใช้ควรพิจารณาบริบทของครูเพื่อก าหนดกรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนา 2) ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาควรให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาผ่านรูปแบบที่เหมาะสมกับ
แต่ละบริบทสมรรถนะ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด 3) ควรมีการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ และ 4) ควรมีการวัดระดับสมรรถนะทั้ง 5 ด้านของครูก่อนการเข้าโปรแกรม
พัฒนา เพื่อจะได้จัดรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมและตรงกับสมรรถนะที่จ าเป็น 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

# # 5684211927 : MAJOR ART EDUCATION 
KEYWORDS: MODEL OF TEACHING / COMPETENCY / VISUAL ART TEACHERS / SECONDARY SCHOOLS 

NUTTIDA PUJEEB: THE MODEL OF TEACHING COMPETENCY DEVELOPMENT FOR VISUAL ART TEACHERS OF 
SECONDARY SCHOOLS. ADVISOR: ASSOC. PROF. POONARAT PICHAYAPAIBOON, Ed.D., CO-ADVISOR: ASSOC. PROF. 
EKACHAI KEESOOKPUN{, 323 pp. 

The purposes of this research were to 1) Analyze current and the desirable states of developing teaching 
competency for secondary school art teachers of 2) enhance the model of teaching competency development for visual art 
teachers of secondary schools. 3) to experience the use of the model of teaching competency development for the visual 
art teachers. Using 400 schools under the office of Secondary Education Service Area as a sample group, with visual art 
teachers as a key informant. The research instruments were questionnaire and interview. The data were analyzed by 
frequency, percentage, average, standard deviation , and index PNIModified. 

The research result indicates that 1.In recent circumstance, there are desirable conditions that could helps 
develop teaching competency for the art teachers, as a result, there are four patterns that above median range of priority 
need index. Which is, knowledge management , that has the most level of priority need, and following with training, 
coaching and mentoring system. It was also found that all five competencies in the high of priority need index. And by 
analyzing, it indicates that the first competency to develop were skills and professional development and lifelong learning. 
Next competency to enhance is knowledge, characteristics, and Ethical standards and values. In the topic of preferenced 
term of development model, it shows that to enhance knowledge and skill dimension, the most effective way were training, 
coaching, and knowledge management. For enhance the characteristic, the best way is by using knowledge management. Or 
even in the other case of enhancing ethical standards and values, the most prefered way is knowledge management 
combine with mentoring system. For Professional development and lifelong learning, it is better to use knowledge 
management, mentoring system, and training all together. 2. The development method is called “The Model of Teaching 
Competency Development for Visual Art Teachers of Secondary Schools” which scored the highest level in feasibility and 
suitability assessment conducted by focus group The model has seven important components, including : 1)Model’s name 
2)Principle and emphasis 3)Model’s objective 4) Model’s core elements, which consist of 4 different elements. There are 
Coaching, Mentoring, Training and Knowledge Management. These 4 core elements are meant to develop 5 main 
competencies of Professional Knowledge, Skills, Characteristic, Ethical Standards and Values, and Development and Lifelong 
Learning. 5) Model’s supporting mechanic consist of 4 main parts which are Supporting, Self Development, Evaluate and 
Knowledge Management. 6) Model’s diagram and implementation. 7) Benefits 3. The result of experiment on applying this 
model on trails reflects that they have higher visual art teaching competency, with statistically significant at the level of 
0.05. 

Suggestions on implementing research’s result are 1) implementing the model should be done on a well 
consideration of teacher’s circumstances, in order to set the appropriate timeframe of development. 2) Administration 
should prioritize and focus on the most suitable model that fits each of competency’s contexts, to achieve maximum 
efficiency and effectiveness. 3) There should be a continuity of using knowledge management process and ICT should be 
used to support. 4) There should be a pre-test to evaluate each of five competencies on the teacher before introducing 
them to the model, in order to organize a proper development model that compatible with each competencies character. 
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การจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณา ความเอาใจใส่ การให้
ค าปรึกษา แนะน าแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เป็นอย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ 
พิชญไพบูลย์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์ อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมตลอดจน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร แสงวณิช อาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ และอาจารย์ ดร.อินทิรา 
พรมพันธุ์ ผู้ให้โอกาสในการเรียนรู้งานด้านวิชาการอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการพัฒนา
ทักษะ ความรู้และความสามารถด้านการวิจัย รวมทั้งคณาจารย์ในสาขาวิชาศิลปศึกษา และ
สาขาวิชาบริหารการศึกษาทุกท่านที่ให้ความรู้ ประสบการณ์และให้ค าปรึกษาตลอดการเรียนใน
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยมีความ
ซาบซึ้งในความกรุณาจากท่านเหล่านี้เป็นอย่างยิ่งจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ 
โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณ ดร.สมพร สามทองกล่ า ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี คุณยศสรัล คูสกุล และคุณ
ธนิก ธีรนาทสิน รวมถึงรุ่นพี่ รุ่นน้องและเพื่อนร่วมรุ่นในสาขาวิชาศิลปศึกษาทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และท้ายที่สุดนี้ ขอขอบพระคุณ 
คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว ที่เป็นก าลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้วิจัยเป็นอย่างดี
เสมอมา 
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บทที่ 1 
บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 

ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาของประเทศไทยใน
อนาคต ประเทศไทยมีความจ าเป็นต้องหันมาทบทวนกระบวนการพัฒนาประเทศให้พร้อมที่จะรับมือ
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งในปัจจุบันซึ่งเป็นศตวรรษที่ 21 
ประเทศไทยและโลกก าลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based society) หรือ
สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) ซึ่งผลสืบเนื่องมาจากการที่โลกก าลังตื่นตัวและให้
ความส าคัญกับการใช้ความรู้เป็นพื้นฐานในการกระท ากิจกรรม การเรียนรู้ ตลอดจนการด าเนินชีวิต 
นอกจากนี้ในส่วนของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545) ซึ่งกล่าว
ไว้ตอนหนึ่งว่า “เพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รับโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษาและพัฒนาคนได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต น าไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ที่พึงประสงค์” อีกทั้งแนวคิดของสังคมฐานความรู้ 
ยังสอดคล้องกับ ในด้านนโยบายการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 ซึ่งมีวิสัยทัศน์คือ ให้คนไทยได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยกรอบแนวคิดของการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 ได้แก่ พัฒนา
คุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 
และสุดท้ายคือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ปัจจัยเหล่านี้โดยเฉพาะการพัฒนาการบริหาร
จัดการและการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ จะน าไปสู่ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งการ
จัดการความรู้ในองค์กรที่ดีย่อมส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและคุณภาพของสถานศึกษา เมื่อ
สถานศึกษามีคุณภาพย่อมผลิตแรงงานที่มีความรู้ (Knowledge Worker) ออกสู่สังคม 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 บัญญัติ
ไว้ในมาตรา 11 ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอโดยต้องรับข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ 
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้ง
ต้องส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน
สังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกันทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา
น้ี” ดังนั้นการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะส่งเสริมให้หน่วยงานหรือ
สถาบันต่างๆ ขับเคลื่อนเข้าสู่บทบัญญัติดังกล่าว ท าให้การพัฒนารูปแบบ จัดระบบ และปรับปรุงแนว
ทางการพัฒนาครู เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา  
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2557:1) ระบุว่า การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากร
หลักในระบบการศึกษา จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคม 
เป็นบุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรู้และ
ทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและ
คุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งมีเป้าหมายในการ
ด าเนินนโยบาย (2557:3) คือ มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูให้เพียงพอต่อความต้องการและ
เหมาะสมกับอัตราก าลังขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพครูให้เอื้อต่อการเพิ่มโอกาสให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้ามาใน
ระบบการศึกษา ระบบการบริหารงานบุคคล การย้ายบรรจุ และการประเมินวิทยฐานะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพิ่มศักยภาพในการให้การศึกษา 
และลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นรวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้
อย่างเป็นระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการระบบคลังความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม มีแผนงานและโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยการพัฒนาระบบสวัสดิการที่มุ่งการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือที่
ยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ 

การพัฒนาเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและปรับปรุงทักษะตลอดจนสมรรถนะการท างานของ
บุคลากรโดยวิธีต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และทักษะเฉพาะอย่าง ซึ่งในวงการศึกษามีการใช้รูปแบบ
วิธีการในการพัฒนาบุคลากรหลากหลายวิธีที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะและความเหมาะสมใน
การพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นวิธีการพัฒนาครูด้วยวิธีการชี้แนะสอนงาน (Coaching) วิธีการพัฒนาครูด้วย
ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) วิธีการพัฒนาครูด้วยระบบการให้ค าปรึกษา (Counselling) วิธีการพัฒนา
ครูด้วยระบบการฝึกอบรม (Training) การนิเทศ (Supervision) ซึ่งวิธีพัฒนาต่างๆ เหล่านี้หากมีการ
ใช้อย่างเหมาะสมก็จะสามารถดึงศักยภาพและเป็นการเสริมพลังอ านาจในตัวบุคลากรได้ และน าไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและส่งผลให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในองค์กร
อย่างเป็นระบบได้ โดยการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นเครื่องมือที่สนับสนุน
การพัฒนาต่างๆของบุคลากรที่น าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่ งเป็นรากฐานของสังคม
ฐานความรู้ การจะเป็นสังคมฐานความรู้ได้นั้นต้องเริ่มมาจากภายในองค์กร โดยเริ่มจากจะต้องเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization)ให้ได้เสียก่อน ซึ่งการจัดการความรู้ที่ดีจะส่งผลต่อ
คุณภาพของบุคลากรและน าไปสู่คุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของตัวนักเรียนในที่สุด ซึ่งการจัดการความรู้



 

 

3 

ในองค์กรทางการศึกษาถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดขึ้น  
เพราะสถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญ คือ การพัฒนาการเรียนรู้ของคนในสังคมทุกระดับ ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม แต่จากการค้นพบองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆ การที่
บุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุราชการอันส่งผลกระทบต่อการด าเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง 
จากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่เพียงอย่างเดียวไม่พอเพียง จ าเป็นต้องให้องค์กรได้
เรียนรู้ด้วย (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : 2556) ดังนั้น
บุคลากรในสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และสามารถจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมได้ทุกเรื่องที่
รับผิดชอบ สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้โดยจ าเป็นต้องน ากระบวนการการจัดการความรู้มาใช้ใน
การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา (ธีระ รุญเจริญ : 2550) 
สอดคล้องกับนโยบายปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นปัญหาในการพัฒนาครู และมุ่งปรับปรุง
ระบบพัฒนาครู โดยมุ่งพัฒนาระบบการพัฒนาครูจากเดิมที่มุ่งเน้นการจัดการฝึกอบรมตามสถานที่ต่างๆ 
ที่เกิดประโยชน์น้อยและสิ้นเปลืองงบประมาณ มาเป็นระบบการจัด Coaching Team ไปท าการ
ฝึกอบรมให้กับครูในพื้นที่โดยตรง ซึ่งเป็นการด าเนินการเชิงรุกและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
มากกว่า (แถลงผลงานของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 6 เดือน : 2558) 

สภาพปัจจุบันกลยุทธ์ของสถานศึกษาในประเทศไทยยังไม่ชัดเจนที่จะสามารถน าพา
สถานศึกษาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และในยุคศตวรรษที่21 ที่หลายๆสิ่งในโลกด าเนินไป
อย่างรวดเร็ว ในส่วนของศิลปะจะเห็นได้ว่า ครูทัศนศิลป์ในสถานศึกษายังขาดกระบวนการพัฒนา
ตนเองที่จะน าไปสู่การถ่ายทอดและเชื่อมโยงองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ขาดความเข้าใจในเนื้อหา
สาระที่นักเรียนจ าเป็นต้องได้ครบตามหลักสูตร และขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน
ทัศนศิลป์ด้วยกัน ทั้งนี้เป็นเหตุผลสืบเนื่องมาจากการวางระบบและรูปแบบการสนับสนุนและพัฒนา 
ผู้วิจัยเห็นว่าการวางรูปแบบการสนับสนุนและพัฒนาครูที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของตัวครู
ทัศนศิลป์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านการสอนของตัวครูนั้นยังเป็นเรื่องที่ห่างไกลเป็นอย่างมาก 
และยังเป็นเรื่องที่ยังต้องได้รับการพัฒนาจัดระบบและท าให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น  

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEMEO ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 
11 ประเทศสมาชิกขององค์กร ก็ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับสมรรถนะทางการสอนส าหรับครู โดยเสนอ
มาตรฐานทางสมรรถนะของการสอนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยระบุว่าการจะเป็นครูที่มี
ประสิทธิภาพในศตวรรษที่21น้ันจะต้องมีองค์ประกอบของสมรรถนะการสอนทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ ด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม และสุดท้ายคือด้านการ
พัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SEMEO : 2010) 

F.Robert Sabol (2006) ภายใต้การสนับสนุนของ NAEA ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพของครูทัศนศิลป์โดยศึกษาถึงความต้องการ ปัญหา และข้อกัลวลของศิลปศึกษา ซึ่งระบุ
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เกี่ยวกับความส าคัญของการพัฒนาครูไว้ว่าการพัฒนาวิชาชีพของครูทัศนศิลป์แนวโน้มจะมี
ความส าคัญเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเนื้อหาการเรียนการสอนมีความซับซ้อนมากขึ้น ครูทัศนศิลป์ต้องมี
ความกระตือรือร้นต้องการที่จะหาทางพัฒนาวิชาชีพที่มีประโยชน์ด้วยตนเอง  มีความจ าเป็นต้อง
พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อที่จะสามารถเรียนรู้หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องให้ความส าคัญและมีความรับผิดชอบต่อหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพ 
และในท้ายที่สุดแล้ว คุณภาพของการศึกษาทัศนศิลป์ที่นักเรียนจะได้รับ ขึ้นอยู่กับการที่ครูทัศนศิลป์
จะให้ความส าคัญกับการศึกษาพัฒนาวิชาชีพตัวเองอย่างไร ซึ่งในส่วนนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการให้
ความส าคัญกับการพัฒนาครูทัศนศิลป์ในระดับโลก 
 ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในประเทศไทยเอง มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออก
อย่างอิสระในศิลปะแขนงต่างๆ โดยส าหรับทัศนศิลป์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น
ต้องมีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและน าเสนอผลงานทางทัศนศิลป์จาก
จินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธีการของศิลปินในการ
สร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งศิลปะหรือ
สุนทรียศาสตร์นี้ เป็นสิ่งที่อยู่คู่มนุษย์ทุกวัฒนธรรมมาช้านาน เพราะศิลปะมีคุณสมบัติในการช่วยจรรโลงให้
เกิดความดื่มด่ าจนสามารถน าจิตใจให้เกิดศรัทธา และสร้างก าลังใจในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ ได้ดี 
หลักสูตรการเรียนการสอนศิลปะระดับมัธยมศึกษา มิใช่การมุ่งสร้างศิลปินหรือการสร้างงานที่เป็นเลิศ แต่
เป็นการสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดการพัฒนาตน ทั้งผู้เรียนและผู้สอนผ่านกระบวนการท างาน
ศิลปะและการสังเกตรับรู้จากผลงานศิลปะรอบๆตัวเรา ซึ่งกว่าครูจะค้นพบวิธีการ จนเกิดการบ่มเพาะ
พัฒนาองค์ความรู้ได้นั้น ครูจะต้องอาศัยปัจจัยและการสังเกตต่างๆมากมาย ในการเข้าไปท าความเข้าใจทั้ง
กับตนเองและผู้เรียนรวมทั้งสอดรับกับมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระศิลปะที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดไว้ และที่ส าคัญกระบวนการท างานศิลปะยังมีส่วนช่วยขัดเกลาจิตใจ สร้างเสริมลักษณะนิสัยที่
ดีงามในการด ารงตนให้เป็นประโยชน์ รู้ว่าตนเองเกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน ช่วยเหลือผู้อื่น 
เป็นที่ยอมรับความแตกต่างทางความคิด ตลอดจนถึงการรู้จักดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และ
ทรัพยากร ดังนั้นศักยภาพของครูผู้สอนศิลปะจึงส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้รับการ
พัฒนาอย่างรอบด้านและครบถ้วน  

คุณสมบัติของครูทัศนศิลป์ที่ส าคัญอย่างมากประการหนึ่ง คือการปฏิบัติงานด้านการจัดการ
เรียนรู้ ต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยการเตรียมกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  และออกแบบการวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรม
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(กระทรวงศึกษาธิการ : 5) ซึ่งครูทัศนศิลป์ ต้องมีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้าง
และน าเสนอผลงาน ทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถ
ใช้เทคนิค วิธีการ ของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน (กระทรวงศึกษาธิการ : 2551) 

หากพิจารณาจากหลักการทางศิลปศึกษา Discipline-Based Art Education (DBAE) ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 4 องค์ความรู้ทางศิลปะ ได้แก่ ศิลปะปฏิบัติ (Studio art) ประวัติศาสตร์ศิลป์ 
(History of art) ศิลปะวิจารณ์ (Art criticism) และ สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) อย่างไรก็ตาม
พบว่าในการเรียนการสอนศิลปะในโรงเรียนที่ปฏิบัติจริง มักเน้นเฉพาะศิลปะปฏิบัติ เช่น การวาดภาพ
ระบายสี การปั้น การพิมพ์ภาพ เป็นต้น ซึ่งจะมีประโยชน์ในการคิดสร้างสรรค์ การแสดงออก และ
การพัฒนาทักษะ ในขณะที่ยังขาดการเชื่อมโยงไปอีก 3 องค์ความรู้ ซึ่งทั้ง 3 องค์ความรู้นั้นจะช่วยให้
เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นมา การฝึกการคิดวิเคราะห์ และ พัฒนาความซาบซึ้งในความงาม
ของศิลปะ ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทั้ง 4 องค์ความรู้ต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้
สอดคล้องกับมิติทางวัฒนธรรม และสังคม อันเป็นจุดเน้นที่กล่าวถึงในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะจึงควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กตามหลัก
ของศาสตร์และศิลป์ ซึ่งเป็นไปอย่างมีขั้นตอน การสร้างสรรค์สู่การพัฒนาการคิดอย่างเป็น
กระบวนการ และมีจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ที่สามารถแสดงออก มองเห็นอย่างเป็นรูปธรรม
น าไปใช้ได้จริงไม่ใช่แค่เพียงทฤษฎีที่อยู่ในต ารา หรือหนังสือเพียงอย่างเดียวพร้อมทั้งการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เพลิดเพลิน สนุกสนาน ได้รับความรู้ไปพร้อมๆกัน โดยใช้หลักพ้ืนฐานของทัศนธาตุ 
เส้น สี แสงเงา ระยะพื้นผิว ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ ผู้เรียนสามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐาน ในการศึกษา
เรียนรู้ในสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ รวมถึงชีวิตประจ าวันต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การ
เข้าใจศาสตร์และศิลป์ของศิลปะอย่างแท้จริง (พงศ์พันธุ ์ไชยบุญเรือง : 2554) 

ในด้านปัญหาของบุคลากรทางศิลปศึกษา จากการศึกษาความต้องการครูของส านักงานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพบว่าปัจจุบันสังคมขณะนี้ยังขาดครูศิลปะจ านวนมาก ขาดในทุกระดับ ศิลปศึกษาไม่ได้
ต้องการคนที่เขียนรูปสวยเพียงอย่างเดียว ครูศิลปะต้องมีกระบวนการสอน กระบวนการในการ
ถ่ายทอด กระบวนการแก้ปัญหาสาขาศิลปศึกษาไม่ได้มองว่าทักษะต้องมาเป็นอันดับต้นๆ แต่สิ่งที่เรา
มองคือคนที่จะไปเป็นครูนั้นต้องถ่ายทอดได้ ในหลายโรงเรียนแม้จะใช้คนที่จบศิลปะโดยตรงมาสอน
ศิลปะ แต่ไม่เคยผ่านการเรียนรู้วิชาครู เขาจะมีปัญหาด้านการถ่ายทอด ตรงนี้จะเป็นปัญหาอย่างมาก
ในการสร้างบุคคล ถ้ามาเจอครูที่ไม่เข้าใจ ไม่มีความรู้ไม่มีวิธีการถ่ายทอด เด็กๆอาจจะถูกบั่นทอน
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ความคิดสร้างสรรค์ไปต้ังแต่วัยเด็ก ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาครูศิลปศึกษาให้มีความพร้อมในการสอน 
(จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า : สัมภาษณ์ ; 2558) 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพคุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา จึงมีความสมควรที่จะต้องพิจารณาถึงแนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูทัศนศิลป์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รูปแบบการ
สนับสนุนและพัฒนาครูที่ดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนต่อประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา 
การพัฒนาอย่างถูกรูปแบบรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะน าไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันของ
บุคลากรในสถานศึกษา เมื่อบุคลากรมีประสิทธิภาพ ซึ่งนั่นหมายถึงคุณภาพครูย่อมส่งผลในทิศทาง
เดียวกันสู่ตัวผู้เรียนทั้งในรูปธรรมและนามธรรม ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ในปีการศึกษา 2555 ถึงปีการศึกษา 2557 ไม่ว่าจะ
เป็นคา่เฉลี่ยจ าแนกตามระดับขนาดของโรงเรียน สังกัด หรือระดับประเทศ พบว่าวิชาศิลปะเป็นวิชาที่
นักเรียนสอบได้คะแนนเฉลี่ยระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และยังพบว่ามีนักเรียนสอบได้คะแนน 0 
อีกด้วย (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ : ออนไลน์ ; 2558) 

นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูเป็นตัวชี้วัดส าคัญในการระบุความส าเร็จในการ
ท างานของตัวบุคลากร วิทยฐานะของครูเป็นปัจจัยหลักในการระบุความส าเร็จความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพที่เป็นรูปธรรมในระบบข้าราชการครู มีต าแหน่งวิทยฐานะ 5 ระดับ โดยมีแรงจูงใจคือ
ค่าตอบแทนที่เพิ่มเติมจากเงินเดือนที่เป็นจ านวนที่ค่อนข้างสูง รวมทั้งโอกาสและความก้าวหน้าใน
วิชาชีพต่อเนื่องถึงอนาคต ซึ่งการขอวิทยฐานะนี้มีปัจจัยส าคัญที่ท าให้การขอวิทยฐานะได้รับการ
อนุมัติอยู่ 3 ส่วน คือ จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู้ทักษะในการสอน และผลการปฏิบัติงานอัน
ประกอบไปด้วยผลงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์และด้านอื่นๆ  ตลอดจนผลงาน
วิชาการในรูปแบบการวิจัย ซึ่งปัจจุบันครูทัศนศิลป์ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  มี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับครูกลุ่มสาระอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่นในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2 ซึ่งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและมีบุคลากรที่มีคุณภาพ สถิติในปี 
2555-2557 มีจ านวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาทัศนศิลป์ ที่ท าเรื่องขอให้มีหรือเลื่อนเป็น
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ (คศ.3) เพียง 14 ราย โดยใน 14 รายนี้มีครูที่ได้รับมติคณะกรรมการเห็น
ควรไม่อนุมัติถึง 11 ราย และได้มติคณะกรรมการ ให้ปรับปรุงภายในเวลา 6 เดือน เพียง 3 ราย
เท่านั้น ซึ่งข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการของครูสาขาทัศนศิลป์ ที่ได้รับจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นสาเหตุที่ท าให้ครูทัศนศิลป์ได้รับมติคณะกรรมการเห็นควรไม่อนุมัติการขอให้มีหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ เนื่องมาจากครูทัศนศิลป์ขาดความรู้พื้นฐานอย่างรอบด้านใน
เนื้อหาสาระทางทัศนศิลป์ทั้ง 4 แกน ขาดทักษะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท าผลงานวิชาการ การเรียบเรียงภาษา การใช้
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ภาษาต่างประเทศที่ถูกต้อง ตลอดจนขาดทักษะในกระบวนการวิจัย ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนส าคัญใน
การท าผลงานวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  2 : 
2558) 

ในด้านรูปแบบและวิธีในการพัฒนาบุคลากรนั้นมีหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสอนงาน
(Coaching) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) การให้ค าปรึกษา(Counselling) การฝึกอบรมและพัฒนา
(Training) การนิเทศ(Supervision) ตลอดจนเครื่องมือในการสนับสนุนด้วยการจัดการความรู้(KM) แต่
ในปัจจุบันส่วนมากมีการใช้รูปแบบการพัฒนาเพียงแค่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือสองรูปแบบเท่านั้น ซึ่ง
หากน าวิธีและรูปแบบต่างๆมาผนวกบูรณาการใช้ในการพัฒนาครูร่วมกันน่าจะเป็นการเกื้อกูลกันของ
รูปแบบได้อย่างมีประสิทธิผล 

ด้วยเหตุผลตามทิศทางความเปลี่ยนแปลงของโลก สภาพปัจจุบันและปัญหาดังกล่าวมา ผู้วิจัย
จึงเห็นความจ าเป็นที่จะศึกษาเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา” เนื่องจากประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ และผู้วิจัยเชื่อว่าใน
การพัฒนาครูทัศนศิลป์นั้น หากมีการจัดระบบและสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการสอนที่
ตอบสนองและตรงกับลักษณะเฉพาะของครูทัศนศิลป์ได้ ย่อมส่งผลต่อศักยภาพและประสิทธิภาพ
ทางการสอนของครู อันจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ของผู้เรียนดีขึ้น และน าไปสู่
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูทัศนศิลป์ซึ่งจะท าให้เกิดแรงจูงใจในการสอนที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืน และผลการวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพและ
สมรรถนะทางการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อไป 
 
2. ค าถามการวิจัย 

1. สภาพปัจจุบัน สภาพอันพึงประสงค์ ของการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครู
ทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นอย่างไร 

2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ควรเป็นอย่างไร 
 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพอันพึงประสงค์ของการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครู
ทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 
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3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 

 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มุ่งสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวแปรที่ท าการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  
- ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ 
- ตัวแปรตาม ได้แก่ สมรรถนะการสอนของครูทัศนศิลป์ ภายหลังจากที่มีการน ารูปแบบการ

พัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ได้สร้างขึ้นไปใช ้
ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู
หรือบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนในปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2559 
 
5. ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 

โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนที่สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สมรรถนะครูและบุคลาการทางการศึกษา หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการรวมความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะ ทัศนคติ และแรงจูงใจของบุคคล และส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  
ตามบทบาทหน้าที่อย่างโดดเด่น 

ครูทัศนศิลป์ หมายถึง ครูที่ปฎิบัติงานสอนวิชาทัศนศิลป์ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สมรรถนะทางการสอนทางทัศนศิลป์ หมายถึง ครูผู้ซึ่งมีสมรรถนะ 5 ประการ ประกอบด้วย
สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะ สมรรถนะด้านคุณลักษณะ สมรรถนะด้านจริยธรรมและ
ความป็นแบบอย่างที่ดี และสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
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- สมรรถนะด้านความรู้ หมายถึง มีความเชี่ยวชาญหรือความช านาญในเนื้อหาทัศนศิลป์ 
(ศิลปะปฏิบัติ สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลป์ และศิลปวิจารณ์) มีความรู้ในมาตรฐาน
การเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ หลักการจัดการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยี การใช้
ภาษาอังกฤษ และความรู้ในพฤติกรรมต่างๆของผู้เรียน 

- สมรรถนะด้านทักษะ หมายถึง ความช านาญในทักษะการจัดการเรียนการสอนทาง
ทัศนศิลป์(ศิลปะปฏิบัติ สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลป์ และศิลปวิจารณ์) ทักษะใน
การบริหารจัดการห้องเรียน ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะในการวัดประเมินผล
ผู้เรียน ทักษะในการใช้เทคโนโลยี และทักษะในการบูรณาการ 

- สมรรถนะด้านคุณลักษณะ หมายถึง การมีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ดี มีความร่วมมือร่วม
ใจในการท างาน รักในวิชาชีพครู มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส านึกในหน้าที่ รู้จักปรับตัว 
และตรงต่อเวลา 

- สมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม หมายถึง ความมีจริยธรรม การเป็น
ตัวอย่างที่ดี และน่าเคารพต่อผู้เรียนและคนในชุมชน ประกอบด้วย การอุทิศตนต่อชุมชน 
ทัศนคติที่ดีที่มีต่อผู้เรียน การปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีการวางตัวที่ดี และมีความ
รับผิดชอบ 

- สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง การกระท าที่สะท้อนให้
เห็นถึงความต้องการที่จะพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีการเรียนรู้
เพิ่มเติมตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การพัฒนาวิชาชีพ การ
เตรียมการสอนที่ดี การวิจัยเพื่อพัฒนา การจัดท าสื่อการสอนที่มีคุณภาพ และการน าเสนอ
ผลงาน 

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ หมายถึง แนวทางและขั้นตอนที่
ผนวกบูรณาการน ามาใช้เป็นแบบแผน วิธี และรูปแบบในการพัฒนาครูร่วมกัน อันประกอบด้วย
วิธีการพัฒนาครูด้วยวิธีการชี้แนะหรือสอนงาน (Coaching) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) วิธีการให้
ค าปรึกษา(Counselling) วิธีการพัฒนาครูด้วยการฝึกอบรมและพัฒนา (Training) วิธีการนิเทศ
(Supervision) ตลอดจนเครื่องมือในการสนับสนุนวิธีการพัฒนาครูด้วยการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management)  
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6. ประโยชน์ทีค่าดว่าได้รบั 

1. ได้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
2. ครูทัศนศิลป์ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เกิดสมรรถนะทางการ

สอนที่มีประสิทธิภาพ 
3. เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนดีขึ้น ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และสถานศึกษาเกิดการพัฒนาทางการเรียนการสอนที่ยั่งยืน 
 

7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นกรอบแนวคิดที่ศึกษาค้นคว้า และสังเคราะห์มาจาก
ทฤษฎี และแนวคิดที่นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญได้ท าการศึกษาไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. สมรรถนะทางการสอน  
องค์ประกอบของสมรรถนะการสอนที่น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ มาตรฐานทางสมรรถนะ

ของการสอนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ของ SEAMEO INNOTECH (2010) ทั้ง 5 ข้อ ได้แก ่
1. ด้านความรู้ (Professional knowledge)  
2. ด้านทักษะ (Professional skills) 
3. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal characteristics) 
4. มาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม (Profession/Personal Ethical standards and values)  
5. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Professional development and 

lifelong learning)  
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูทัศนศิลป ์

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูทัศนศิลป์ น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือคุณลักษณะ 13 
ประการ ของครูทัศนศิลป์ที่มีประสิทธิภาพ ของNAEA (2014)  ซึ่งประกอบไปด้วย 

1. ครูทัศนศิลป์ควรจะต้องเข้าใจในทัศนศิลป์อย่างละเอียดถี่ถ้วน 
2. ครูทัศนศิลป์ควรเข้าใจคุณลักษณะส่วนตัว ความสามารถ ลักษณะในการเรียนรู้ของผู้เรียน  
3. ครูทัศนศิลป์ควรเข้าใจความหลากหลายของสังคมและรากฐานวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
4. ครูทัศนศิลป์ควรมีความสามารถในการเลือกเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนการสอน 
5. ครูทัศนศิลป์ควรเลือกระดับความเหมาะสมของเนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับของผู้เรียน 
6. ครูทัศนศิลป์ควรรู้จักใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
7. ครูทัศนศิลป์ควรสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน 
8. ครูทัศนศิลป์ควรจะมีการสะท้อนกลับการปฏิบัติการสอนของตนเองอย่างมีระบบ 
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9. ครูทัศนศิลป์ควรมีการประเมินการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
10. ครูทัศนศิลป์ควรมีความร่วมมือร่วมใจกับครูผู้สอนคนอื่น 
11. ครูทัศนศิลป์ควรจะอุทิศตนต่อโรงเรียนและชุมชน 
12. ครูทัศนศิลป์ควรจะเป็นผู้ที่มีการพัฒนาวิชาชีพตนเองอย่างต่อเนื่อง 
13. ครูทัศนศิลป์ควรจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาของวิชาชีพ 

 โดยในส่วนคุณลักษณะอันพึงประสงค์นี้เองมีความสอดคล้องกับ มาตรฐานทางสมรรถนะของ
การสอนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ของ SEAMEO INNOTECH (2010) ทั้ง 5 ข้อ 

3. รูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะ  
 รูปแบบในการพัฒนา และรูปแบบในการสนับสนุนให้เกิดสมรรถนะ ประกอบด้วย 

1. วิธีการพัฒนาครูด้วยวิธีการชี้แนะและการสอนงาน (Coaching) 
2. วิธีการพัฒนาครูด้วยระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) 
3. วิธีการพัฒนาครูด้วยระบบการให้ค าปรึกษา (Counselling) 
4. วิธีการพัฒนาครูด้วยระบบการฝึกอบรม (Training) 
5. วิธีการพัฒนาครูด้วยการนิเทศ (supervision) 
6. เครื่องมือในการสนับสนุนรูปแบบการพัฒนา ด้วยการการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management) 
4. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

  แนวคิดการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทั ศนศิลป์ ใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออก เป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่  

1. การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) ระหว่างสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และสภาพที่พึง
ประสงค์ และมีการจัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง เพื่อน าผลการวิเคราะห์มาใช้ประโยชน์  
ในการวางแผนการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้สูตรการค านวณค่า PNI (Priority Needs Index) 
ที่ปรับปรุงโดย นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช (2542)  

2. การสร้าง หรือการพัฒนารูปแบบ โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี ้
2.1 วิเคราะห์ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าสารสนเทศที่ได้มา

วิเคราะห ์และสังเคราะห์เป็นร่างกรอบแนวคิด 
2.2 น าผลการศึกษาสภาพปัจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ มาวิเคราะห์เพื่อใช้

ประกอบการจัดท ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาฉบับร่าง 
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3. ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและความเหมาะสมของรูปแบบ ด้วยการประเมินและการ
สัมนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอน
ส าหรับครูทัศนศิลป์ ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

4. การทดลองใช้รูปแบบ เพื่อศึกษาผลจากการใช้รูปแบบ 
  จากรายละเอยีดเกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยข้างต้น สามารถสรุปเป็นแผนภาพ
แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังแผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป ์ 

ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 



 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา โดยน าเสนอสาระที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน ได้แก ่

1. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะคร ู
1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะครู 
1.2 กฎหมายและนโยบายเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครู 
1.3 สภาพปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครู 

2. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะคร ู
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู 
2.2 กฎหมายและนโยบายเกี่ยวข้องกับรูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู 
2.3 สภาพปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู 

3. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนครูทัศนศิลป์ 
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนครูทัศนศิลป์ 
3.2 สภาพปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนครูทัศนศิลป์ 
3.3 ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนครูทัศนศิลป์ 

4. แนวคิดเก่ียวกับการสอนทัศนศิลป ์
4.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนทัศนศิลป ์(ศิลปศึกษา) 
4.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและทฤษฎีที่สนับสนุนการสอนทัศนศิลป์ 
4.3 สภาพปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการสอนทัศนศิลป์ 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะครู 

ในการจะพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษานั้น การพัฒนาบุคลากรครูถือเป็นสิ่งส าคัญ 
ครูผู้สอนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้ความสามารถ 
ศักยภาพ และทัศนคติที่ดีต่อการท างาน วัตถุประสงค์เพื่อเอื้อต่อการด าเนินงานของบุคคลและ
หน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง เช่น หลักสูตรการสอน วิธีการพัฒนา
วิชาชีพใหม่ๆ  



 

 

15 

การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะครูในงานวิจัยฉบับนี้จึงมีขอบเขตในการศึกษา
ที่ครอบคลุม 3 ส่วน ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะครู กฎหมายและนโยบาย
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครู และสภาพปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครู โดยแต่
ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี ้

 
1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะคร ู

จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรครู มีนักการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ได้
ให้ความหมายของการพัฒนาและความหมายของสมรรถนะ ไว้ดังนี ้

ความหมายของการพัฒนา 
พยอม วงศ์สารศรี (2544) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาไว้ว่า เป็นการท าให้มีคุณภาพมาก

ยิ่งขึ้น ทั้งการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบให้มี
คุณภาพ การที่จะบรรลุในผลการพัฒนา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีการวางแผนจัดกิจกรรมต่างๆให้
บุคลากรใหม่และบุคลากรที่มีอยู่เดิมที่ต้องได้รับการพัฒนา  

ความหมายของสมรรถนะ 
Richard Boyatzis (1982 อ้างใน ดนัย เทียนพุฒ : 56-57) สมรรถนะ คือ กลุ่มของ

ความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่ง ก าหนดพฤติกรรม ของบุคคลเพื่อให้บรรลุถึง ความต้องการของ
งาน ภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร และท าให้บุคคล มุ่งมั่นไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546 : 27) สมรรถนะ คือ ความสามารถหรือสมรรถนะของผู้ด ารง
ต าแหน่งงานที่งานนั้น ๆ ต้องการ ค าว่า Competency นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะพฤติกรรมแต่จะมองลึก
ไปถึงความเช่ือ ทัศนคติ อุปนิสัยส่วนลึกของตนด้วย 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2552) สมรรถนะ คือ กลุ่มของความรู้
ความสามารถทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่จ าเป็น ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
คุณลักษณะของบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมและผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ ส่วนหนึ่ง
ประกอบขึ้นจากทักษะความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ค่านิยมของบุคคล หรือพฤติกรรม 
ของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมในงานหนึ่ง ๆ 

ประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากรครู 
ในดา้นประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากรครูนั้น การพัฒนาครูก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงใน

ด้านบวกของผู้ได้รับการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
   Seyfarth (1999) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะ 8 ประการ ที่เป็นเกณฑ์ของประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ ได้แก ่ 
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1) ความเก่ียวเน่ือง (Relevance) กิจกรรมการพัฒนาที่จะมีประสิทธิภาพต้องมีความต่อเนื่อง 
ตอบสนองความต้องการและความสนใจของคร ูเชื่อมโยงกับภาระงานในชั้นเรียนของคร ู 

2) วัตถุประสงค์ (Clear Objectives) ต้องรู้ถึงวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ครูจะได้รับ
ประโยชน์อย่างมาก ถ้าหากมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน  

3) มีสิ่งจูงใจที่ดึงดูด (Attractive Incentives) ครูควรจะได้รับการจูงใจหรือสิ่งจูงใจในการ 
เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาหรือได้รับสิ่งจูงใจในการน าวิธีการใหม่ๆไปใช้  

4) การประยุกต์ (Application) กิจกรรมการพัฒนาจะเกิดประสิทธิภาพ เมื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาเข้าใจวิธีการที่จะน าสิ่งที่เรียนรู้จากกิจกรรมไปใช้ในชั้นเรียน  

5) ความต่อเนื่องของการพัฒนา (Maintenance) กิจกรรมการพัฒนาจะเกิดผล เมื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้น าแนวคิดใหม่ๆไปใช้แล้วได้รับการสนับสนุนให้เกิดผล ผู้บริหารต้องส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ  

6) ความรู้ของผู้ให้การอบรม (Instructor Knowledge) ประสิทธิผลของกิจกรรมการพัฒนา
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้การฝึกอบรมเท่าน้ัน แต่ยังขึ้นอยู่กับวิธีการที่น าเสนออย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย  

7) เหมาะสมกับชั้นเรียน (Classroom Fit) กิจกรรมการพัฒนาจ าเป็นจะต้องสอดคล้องกับ
หลักสูตรและสามารถน าไปใช้ในชั้นเรียน เนื้อหาจะต้องเหมาะสมกับลีลาการสอนและสภาพแวดล้อมของ
ชั้นเรียน  

8) ระยะเวลา (Duration) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสอนของครู ถ้าครูได้รับร่วมกิจกรรมเป็นเวลานาน กิจกรรมที่ด าเนินหลายวันจะเปิด
โอกาสให้ครูลองปฏิบัติเทคนิควิธีการใหม่ๆและได้รับข้อมูลย้อนกลับที่เหมาะสม 

องค์ประกอบของสมรรถนะครู 
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2554) สมรรถนะคือความสามารถที่อยู่ในตัวบุคคล ซึ่งส่วนประกอบของ 

Competency ควรจะประกอบไปด้วย 4 ส่วนคือ Knowledge (ความรู้) Essential skills (ทักษะ
ส าคัญ) Attitude (ทัศนคติ) และ Behaviors (พฤติกรรม) ซึ่งการพัฒนาสมรรถนะที่ดีต้องท าให้เกิด 4 
ส่วน คือ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรม ซึ่งเมื่อมี 4 ส่วนนี้ จะประกอบเป็นสมรรถนะในแต่ละ
ตัวบุคคลที่แตกต่างกันออกไป 

Kaltenborn (2014) สมรรถนะคือการท างานร่วมกันขององค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ดังนี ้
1. Knowledge ความรู้ความเข้าใจ ประกอบไปด้วย ความตระหนักรู้ (Awareness) ความ

รอบรู้ความช านาญ (Familiarity) และความเข้าใจ (Understanding) 
2. Skills ทักษะ ประกอบด้วย ทักษะส่วนบุคคลหรือทักษะชีวิต (Personality/life-skills) 

เช่น ทักษะความสามารถในการสอน ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะในการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศ ทักษะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ (Factual/Functional skills) และ ทักษะเฉพาะตามสาย
งาน (Professional/Entrepreneurial skills) 

3. Attitudes ทัศนคติ ประกอบด้วย ความรู้สึก ความเห็นอกเห็นใจ ความส านึกต่อหน้าที่ 
(Feelings) จริยธรรม พฤติกรรมทางการสอน พฤติกรรมต่อผู้เรียน (Behavior) และความเข้าใจใน
ผู้เรียน ความเช่ือมั่น ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างผู้เรียน (Beliefs)  

 

แผนภาพที่ 2 องค์ประกอบของสมรรถนะ (Kaltenborn :2014) 
 
Shiny p. Kumar (2009) องค์ประกอบของสมรรถนะประกอบด้วย 4 ส่วน ดังต่อไปนี ้
1.skill ทักษะ: สมรรถภาพที่เกิดจากการฝึกฝน เช่นความสามารถในการน าเสนองาน ซึ่งเป็น

หนึ่งในทักษะการพูด ที่ต้องท าการฝึกฝนให้เกิดขึ้น 
2.Knowledge ความรู้ ความเข้าใจที่เกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนจ าเป็นต้องเรียนรู้

เพื่อใช้ท างานของตน 
3.Personal Attributes ลักษณะที่บ่งบอกถึงตัวตนแต่ละคน : ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน 

(รากฐานทางความคิด) ซึ่งถูกน ามาปรับเข้าใช้กับงานของตน อีกทั้งยังส่งเสริมให้ทักษะและความรู้
สามารถพัฒนาขึ้นไปอีกได ้

4. Behavior พฤติกรรม : การกระท าที่แสดงให้เห็นถึง ความรู้ ทักษะ และลักษณะเฉพาะ  
(เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงสมรรถนะตัวอ่ืน) ซึ่งสามารถสังเกต เรียนรู้ สอน และวัดประเมินได้ 

SEAMEO INNOTECH (2010) ผลการวิจัยขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ หรือ SEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education Organization) เกี่ยวกับ
มาตรฐานทางสมรรถนะของการสอนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการท าการส ารวจจากสมาชิก
รวม 11 ประเทศ 

จากการศึกษาได้ผลเกี่ยวกับหลักของมาตรฐานทางสมรรถนะของการสอนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประกอบไปด้วย 
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1. Professional knowledge ด้านความรู้ หมายถึง ความเชี่ยวชาญหรือความช านาญใน
เนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอน 

2. Professional skills ด้านทักษะ หมายถึง ความช านาญในทักษะการจัดการเรียนการสอน 
ทักษะในการบริหารจัดการห้องเรียน และทักษะในการวัดประเมินผลผู้เรียน 

3. Personal characteristics คุณลักษณะ หมายถึง ลักษณะเฉพาะหรืออุปนิสัยส่วนตัวของ
ผู้สอน เช่น ความส านึกในหน้าที่ ความตรงต่อเวลา 

4. Profession/Personal Ethical standards and values มาตรฐานจริยธรรมและ
ค่านิยม หมายถึง ความมีจริยธรรม การเป็นตัวอย่างที่ดี และน่าเคารพต่อผู้เรียนและคนในชุมชน 

5. Professional development and lifelong learning การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต หมายถึง การกระท าที่สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่จะพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน มีการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับกรอบแนวคิดทางสมรรถนะส าหรับครูในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ส าหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งผลของการศึกษานี้ได้หลักพื้นฐานของสมรรถนะที่ครูควร
จะมีในศตวรรษที่ 21 ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพทางการสอน ประกอบด้วย 

1. การสนับสนุนการพัฒนาชีวิตให้กับผู้เรียนและทักษะทางอาชีพ (Facilitating the 
development of learner’s life and career skills) ประกอบด้วย การเตรียมพร้อมผู้เรียน ด้านความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ และคุณค่า ส าหรับศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะ “รู้” “ใช้” “เป็น” และ
“อยู่ร่วมกัน” ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และคุณค่า ตลอดจนวัดประเมินผลผู้เรียนด้านความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ และคุณค่า ส าหรับศตวรรษที่ 21 ทั้ง 4 ด้าน คือ การเรียนรู้ที่จะรู้ ใช้ เป็น และ อยู่ร่วมกัน 

2. สร้างบรรยากาศที่เอื้อเฟื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (Creating a conducive learning 
environment) ประกอบด้วย การเสริมสร้างบรรยากาศทางการเรียนที่ปลอดภัย สะอาด และเป็นระบบ 
การสนับสนุนและสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน การกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการ
เรียนรู้ การสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนเพื่อรักษามาตรฐานการเรียนรู้ที่สูง การให้ความ
เคารพต่อความแตกต่างของผู้เรียน และการสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการท างานร่วมกันในผู้เรียน 

3. สนับสนุนด้านการเรียนรู้ (Facilitating learning) ประกอบด้วย ส่งเสริมให้มีความ
เชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาที่สอน มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน และให้
ผู้เรียนสนใจ มีการสื่อสารกับผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและท างานเป็น
ทีม มีการใช้ค าถาม และให้ผู้เรียนสะท้อนกลับ เกิดปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน มีการ
สอดแทรกการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงในบทเรียน มีการสอนตามบริบทของผู้เรียนและชุมชน และมีการ
จัดหาและส่งเสริมกิจกรรมในห้องเรียน 



 

 

19 

4. มีการจัด เตรียมแผนการสอนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 
(Preparing appropriate lesson plans in line with the school vision and mission) 
ประกอบด้วยมีการประเมินเนื้อหาในการสอนให้ตรงกับความต้องการผู้ เรียน มีการก าหนด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่รวม ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และคุณค่า มีการจัดเตรียมแผนการสอนที่
สอดคล้องกับประมวลรายวิชา มีการพิจารณาความแตกต่างของผู้เรียนเพื่อเตรียมแผนการสอน เลือก
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับช่วงวัยของผู้เรียน ก าหนดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน และสามารถจัดหาได้ สร้างแบบการวัดประเมินผลที่เหมาะสมและวัดได้ ตลอดจนน าผลการ
ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนไปพัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

 5. พัฒนาให้เกิดการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง (Developing higher order thinking skills (HOTS)) 
ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมตนเองเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกลยุทธ์ การพัฒนาให้
ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผล การพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ การสนับสนุนการคิด
วิเคราะห์ขั้นสูงแก่ผู้เรียน และการวัดประเมินผลด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงของผู้เรียน 

6. มีการพัฒนาและการจัดสรรทรัพยากรทางการเรียนรู้ (Developing and utilizing 
teaching and learning resources) ประกอบด้วย การมีความรู้และทักษะส าหรับการใช้ทรัพยากร
ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการสอนและสื่อการสอนให้เหมาะสมกับบทเรียน มีการใช้สื่อการ
สอน และวิธีการสอนที่เหมาะสมกับบทเรียน ใข้เทคโนโนยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนมีการประเมินการใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน 

7. ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม (Enhancing ethical and moral values) 
ประกอบด้วย ส่งเสริมให้ครูเข้าใจถึงคุณธรรมจริยธรรมในแต่ละประเทศ ส่งเสริมให้ครูเป็นผู้น าด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในชมุชน และมีการให้ความรู้ผู้เรียนและผู้ร่วมสอนในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

8. มีการวัดและประเมินผลผู้เรียน (Assessing and evaluating learner performance) 
ประกอบด้วย การมีทักษะและความรู้ในการวัดประเมินผล การพัฒนาเครื่องมือการวัดประเมินผล 
การใช้เครื่องมือในการวัดประเมินผลหลายรูปแบบในผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน ตลอดจนการน าผล
การวัดและประเมินผลไปใช้ประโยชน ์

9. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพผู้เรียน (Engaging in professional development) 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัจจัยที่จ าเป็นในการพัฒนา การจัดเตรียมแผนการพัฒนาส าหรับผู้สอน 
การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ การสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาวิชาชีพ การ
น าไปใช้แบ่งปันเผยแพร่ความรู้และทักษะใหม่ที่ได้จากการพัฒนา การชี้แนะฝึกฝนครูใหม่ และการ
ประเมินผลของกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 
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10. มีการติดต่อประสานกับผู้มีส่วนเกี่ยวของกับผู้เรียน (Networking with stakeholders 
especially with parents) เช่น ครอบครัว ผู้ปกครอง โดยประกอบไปด้วยการส่งเสริมทักษะในการ
ปฏิสัมพันธ์กับชุมชน การพัฒนาการมีส่วนร่วมและความสัมพัยธ์อันดีกับครอบครัวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมและงานที่มีประโยชน์กับชุมชน 
 11. การจัดสวัสดิการที่ดีให้ผู้เรียน (Managing students’ welfare and other tasks) 
ประกอบด้วย การจัดให้ค าแนะน าและสนับสนุนให้ค าปรึกษา การพัฒนาทักษะการให้ค าปรึกษาและ
ด้านวินัย การจัดท าและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพิ่มเติมจากหลักสูตร การดูแลผู้เรียนที่มีความ
ต้องการในการดูแลเป็นพิเศษ และการปฏิบัติงานด้านบริหาร 

ซึ่งผลจากการศึกษาทั้งในส่วนของหลักของมาตรฐานทางสมรรถนะของการสอนในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกรอบแนวคิดทางสมรรถนะส าหรับครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ของศตวรรษที่ 21 นี้ ได้ท าการศึกษาจาก 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบไป
ด้วย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปินส์ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักกัมพูชา บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม สหภาพเมียนม่าร์ และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-์เลสเต  

จะเห็นได้ว่าประเทศไทยถือเป็นสมาชิกขององค์กร องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education Organization) 
ดังนั้นกรอบความคิดหลักมาตรฐานทางสมรรถนะของการสอน (Strands of Teaching 
Competency Standards in Southeast Asia) ที่ได้มีการวิจัยเกิดขึ้นนั้น สามารถน ามาปรับใช้
ประยุกต์ และน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบที่จะใช้พัฒนาสมรรถนะทางการสอนให้ตรงกับ
บริบทของครูทัศนศิลป์ได ้

 
แผนภาพที่ 3 Major Strands of Teaching Competency Standards in Southeast Asia 

ที่มา : Teaching Competency Standards in Southeast Asian Countries: Eleven Country Audit, 2010 : 76 
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1.2 กฎหมายและนโยบายเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครู 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 ก าหนดแนวทางที่เกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในมาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มี
ระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง และในมาตรา 53 ระบุให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา มีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหาร ของสภาวิชาชีพ ใน
การก ากับของกระทรวง มีอ านาจหน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบ อนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนา
วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามที่
กฎหมายก าหนด (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 

กระทรวงศึกษาธิการ (2557) ได้กล่าวเอาไว้ว่า สมรรถนะ (competency) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการท างาน หมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกต่อการท างานและเป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จของงานในองค์กร
ต่าง ๆ ได้ดีกว่าระดับการศึกษาหรือเชาวน์ปัญญาของบุคคล ท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ
ทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันจึงเน้นการพัฒนาสมรรถนะเป็นฐาน (Competency Based Human 
Resource Development )  

กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.คศ.) ได้น าเอา สมรรถนะ มาเป็นตัวตั้ง
ในการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีหรือขอเลื่อนต าแหน่งวิทยฐานะ ซึ่งสมรรถนะที่ใช้
ในการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น มี 3 ประเภทคือ 

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็นสมรรถนะร่วมที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกคนตอ้งมีเพราะเป็นสมรรถนะพ้ืนฐานของบุคลากรที่จะส่งผลให้การปฏิบัติงานในทุกต าแหน่งหน้าที่
ประสบผลส าเร็จประกอบด้วย 4 สมรรถนะย่อย คือ 

1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึงการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้งานส าเร็จ ถูกต้อง
สมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างานและพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

1.2 การบริการที่ดี หมายถึงความตั้งใจที่จะปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้รับบริการ เช่น นักเรียน คร ู ผู้ปกครองพึงพอใจ 

    1.3 การพัฒนาตนเอง หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติมอยู่เสมอ พร้อมกับ
ติดตามศึกษาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆในวงวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

    1.4 การท างานเป็นทีม หมายถึงความร่วมมือร่วมใจ สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ ให้
ก าลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ปรับตัวเข้ากบัคนอื่นได้และมีภาวะผู้น า-ผู้ตามที่ด ี

2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) หมายถึง สมรรถนะเฉพาะที่เกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละต าแหน่ง เช่น ผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ ท าให้สามารถ
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ปฏิบัติงานในสายงานนั้นๆ ได้ส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งสมรรถนะประจ าสายงานของครูนั้นประกอบด้วย 5 
สมรรถนะคือ 

2.1 การจัดการเรียนรู้ หมายถึงความรู้ ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ความรู้ลึกเรื่องเน้ือหาสาระ เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้ การสร้าง การเลือก การใช้
สื่อ แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

2.2 การพัฒนาผู้เรียน หมายถึง ความสามารถในการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่
ผู้เรียน ทั้งคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต สุขภาพพลานามัย ความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นไทย 
รวมไปถึงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึงความสามารถในการก ากับดูแลชั้นเรียน สร้าง
บรรยากาศในการจัดการเรียนรู ้จัดท าข้อมูลสารสนเทศประจ าชั้นและประจ าวิชา  

2.4 การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การวิจัย คือความสามารถในการคิดแยกแยะ ท าความ
เข้าใจในประเด็นต่างๆแล้วสรุปเป็นกฏเกณฑ์หลักการ สามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระบบ 
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 

2.5 การสร้างความร่วมมือกับชุมชน หมายถึง การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
เพื่อดึงชุมชนให้เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการสนับสนุน ส่งเสริม 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
       โดยทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงาน ปัจจุบันได้ถูกน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาและในอนาคตอีกไม่นานนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้อง
ได้รับการประเมินเพิ่มขึ้น คือ การประเมินสมรรถนะเฉพาะสาขาวิชา  โดยที่แต่ละสาขาวิชาจะมี
สมรรถนะเฉพาะที่แตกต่างกันและมีการประเมินที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งขณะนี้ ก.คศ.ได้จัดท าแล้ว
ก าลังรอพิจารณาอนุมัติ ดังนั้นสมรรถนะจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 
1.3 สภาพปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครู 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 ได้ก าหนดสิทธิของผู้เรียนให้ได้รับ
การศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งผู้ซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมการ
สื่อสารและการเรียนรู้ ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้ซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดการศึกษาด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม โดยในปัจจบุันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาให้ความสนใจในการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา โดยมีหน่วยงานของภาครัฐที่ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
ทั้งนี้เพราะการพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นมีความจ าเป็นยิ่งต่อการยกระดับ
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การศึกษาของประเทศไทย หากบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพยอมส่งผลต่อผลต่อคุณภาพ
สถานศึกษา คุณภาพการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน จากการศึกษา
หน่วยงานภาครัฐที่มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดังต่อไปน้ี  

1.3.1 ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพค.) 
 ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.) ท าหน้าที่บริหารจัดการภารกิจที่
เกี่ยวกับการจัดท าเสนอนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ ประสานการจัดตั้งและจัดสรรงบปประมาณการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาและสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยเพื่อการพัฒนา ตลอดจนติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยจากการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาของ ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.) จะพบว่ามีการจัด
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน
บรรณารักษ์  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นต้น (ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ : 2558) 

จะเห็นได้ว่าในส่วนของส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.) นั้นมีการให้
ความส าคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาพรวม และในส่วนที่เป็นปัจจัยส่งเสริม
ทางการศึกษาในระบบสถานศึกษา หากแต่ยังขาดโครงการพัฒนาบุคลากรครูที่มุ่งเน้นเฉพาะส่วน
รายวิชา หรือมุ่งเน้นเฉพาะบริบทของครูแต่ละสาระการเรียนสาระการเรียนรู้ โดยในส่วนของสาระการ
เรียนสรู้ศิลปะ สาขาทัศนศิลป์นั้น ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.) ยังไม่มี
โครงการหลักที่มุ่งเน้นการพัฒนาเฉพาะหรือตรงกับบริบทของครูทัศนศิลป์โดยตรง 

1.3.2  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)  
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและส่งเสริม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย เพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา ความรู้ จริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข มีบุคลากรที่เป็นผู้น าและมีความเป็นมืออาชีพ เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ : ออนไลน์ , 2558) 

โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) มีอ านาจหน้าที่ อันประกอบไปด้วย  
1. จัดท ามาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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2. วิจัยและพัฒนาสื่อต้นแบบและนวัตกรรมสื่อการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการจิจัย  
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้ และหลักสูตรสถานศึกษา  

3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
และด าเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาส าหรับบุคคล ซึ่งมี
ความสามารถพิเศษ  

4. พัฒนาระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ระบบการเรียนรู้ที่บูรณาการ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายการเรียนรู้และการวิจัยทาง
การศึกษา รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนและประสานการพัฒนาระบบและมาตรฐานการแนะแนว  

5. พัฒนาและส่งเสริมเกี่ยวกับภาษาไทยและการแปล  
6. ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมายจากอ านาจหน้าที่ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาที่กล่าวมา  
ในส่วนของยุทธศาสตร์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) มียุทธศาสตร์ดังต่อไปน้ี 

1. ร่วมด าเนินการบริหารจัดการการศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา องค์กรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. สร้างวัฒนธรรมการท างานโดยเน้นการท างานเชิงรุก การท างานเป็นทีม ให้ได้ผลสัมฤทธิของ
งานอย่างมีคุณภาพทันเวลาตามหลักธรรมาภิบาล  

3. พัฒนางาน โดยใช้ระบบเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างทั้งภาครัฐและเอกชน  
4. พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นฐานในการพัฒนาและเผยแพร่งาน และผลงานต่อสาธารณชน  
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและสังคมไทย ให้เป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน มุ่งสู่ระดับสากลบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย  
6. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเป็นฐานในการวางแผนและก าหนดนโยบายในการพัฒนางาน  
7. ให้มีองค์กรส่งเสริมสนับสนนุการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปของคณะกรรมการ  
8. สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานให้บุคลากร มีแรงจูงใจ มุ่งมั่นในการท างานอย่างมีความสุข 

 จะเห็นได้ว่าภาระหน้าที่หลักของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) นั้นจะ
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา พร้อมทั้งวิจัยและพัฒนาสื่อต้นแบบและนวัตกรรม
สื่อการศึกษาเป็นส าคัญ ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนนั้น ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษามุ่งเน้นไปในส่วนของการสร้างวัฒนธรรมการท างานโดยเน้นการท างานเชิงรุก การท างาน
เป็นทีม และสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานให้บุคลากรมีแรงจูงใจมุ่งมั่นในการท างาน หากแต่ยัง
ขาดในส่วนของการพัฒนาคุณภาพสมรรถนะทางการสอนในตัวครูในแต่ละบริบทกลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.3.3 ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 
 ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (2557) ได้น าเสนอแนวทาง

ยกระดับคุณภาพครูที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในงานการประชุมวิชาการหัวข้อ อภิวัฒน์การเรียนรู้ 
สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย โดยระบุว่าการจะพัฒนาครูให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันจะต้องมีการ
พัฒนาครูในหลากหลายประเด็นดังต่อไปน้ี 
 1.การพัฒนาครูต้นแบบ หรือการสร้างระบบครู Coach ให้ครูเพื่อเป็นแนวทางในการท างาน
ระหว่างครูผู้มีประสบการณ์กับเพ่ือนครูในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล 
ตลอดจนการมีระบบพี่เลี้ยงและการให้ค าปรึกษาหารือ (Coaching & Mentoring) กับครูที่ยังขาด
ประสบการณ์ มีการสร้างเครือข่ายที่สามารถประสานความร่วมมือระหว่างครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง 
และนักเรียนได้ รวมทั้งมีการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่เข็มแข็งทางวิชาชีพ 
 2. การผสมผสานกระบวนการวัดผลเข้ากับกระบวนการสอนให้ยืดหยุ่นหลากหลายใช้ได้ใน
หลายสถานการณ์ มีการสร้างแหล่งเรียนรู้หลากหลาย โดยมีการบูรณาการสิ่งต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดทักษะและกระบวนการคิดที่ตกผลึก ตลอดจนมีทักษะในการน าเสนอผลงานได้เพื่อให้เกิด
ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ (Thinking Classroom) 
 3. การจัดการความรู้ของครูจะต้องมีระบบ แบบแผนที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง
เปรียบเสมือนการจัดการเรียนการสอน ที่ครูจะต้องสามารถปรับบทบาทของตนเองได้หลากหลาย
เพื่อให้เข้ากับบริบทของเหตุการณ์นั้น โดยจะต้องมีความอดทนต่อผู้บังคับบัญชา ต่อเพื่อครูด้วยกัน 
และสุดท้ายผู้เรียน ที่จะต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนว่าอยู่ในลักษณะแบบใด  พยายามที่จะปรับตัว
ครูก่อนที่จะปรับเด็กเข้าหาครูเป็นเรื่องยากที่จะประสบความส าเร็จได้ ท าให้กระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนขาดตอนได ้
 4. ปรับโฉมหน้าขององค์กรโดยที่ครูจะต้องท าให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ เน้นการมีส่วนร่วม 
และหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตครูจะต้องมีการทบทวนบทบาทของตนในด้านกระบวนการใดที่มีปัญหา
ต้องด าเนินการแก้ไขที่จุดของปัญหา ไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุโดยเน้นครูให้เป็น Teacher Leader ให้มาก 
 5. การสร้างแรงบันดาลใจให้ครูเกิดพลังที่จะพัฒนาตนเอง หรือปรับปรุงกระบวนทัศน์ของ
ตนเองให้เกิดการเรียนรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ โดยเน้นกระบวนการ PLC ให้มากขึ้น 

สรุป การยกระดับคุณภาพครูที่สอดคล้องกับ “Spec ครูไทยในศตวรรษที่ 21” นั้น เน้น
ที่ระบบการผลิตครู การพัฒนาครู และกลไกที่จะขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่เป็นรูปธรรมต่อไป และใน
ส่วนของด้านการพัฒนาครูนั้นมียุทธศาสตร์ และมาตรการ ที่ตรงกับการพัฒนาครูอันประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้พัฒนาครูให้เกิดทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
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มาตรการที่ 1 การปฏิรูปวิธีการพัฒนาครูให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่21  
1.1 ลด/ยกเลิกวิธีการพัฒนาที่เน้นการอบรม เป็นการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้เกิด

การพัฒนาการเรียนรู้ของครูที่โรงเรียน เช่น จัดระบบการจัดการความรู้ภายในสถานศึกษา จัดตั้งชุมชน
แห่งการเรียนรู้ จัดตั้งคลินิกครูเพื่อการเรียนรู้ จัดระบบครูพี่เลี้ยง เพื่อนช่วยเพื่อน การนิเทศภายใน 

1.2 น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาโดย พัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการพัฒนาครู จัดตั้งคลัง
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาให้ครูสามารถใช้บริการเพื่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทันสมัยและคล่องตัว 

1.3 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าประชุม สัมมนา ศึกษาต่อ ดู
งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองรับการนิเทศ โดยเฉพาะการเรียนรู้จากการ
ปฎิบัติงานจนเกิดความช านาญ 

1.4 สร้างเครือข่ายการพัฒนา ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น 
เครือข่ายเสมือนจริง (ออนไลน์) เครือข่ายครูเฉพาะสาขาวิชา เครือข่ายครูสอนดี เครือข่ายครู 

1.5 พัฒนาครูแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในพื้นที่ทั้งภาครฐั เอกชน และท้องถิ่น 
มาตรการที่ 2 ส่งเสริมความรู้และการพัฒนาครูตามความต้องการ มีแนวทางดังต่อไปน้ี 

2.1 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และการสอนของครูให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

2.2 จัดให้มีคูปองการพัฒนาประจ าปี จัดสรรให้ครูแต่ละบุคคลตามความต้องการเฉพาะให้ครู
ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาและน าเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4การเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้คร ู
มาตรการที่ 1 เตรียมครูและสนับสนุนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ 

1.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศครูใหม่และท าความเข้าใจในปรัชญาจุดมุ่งหมายหลักสูตรและ
วิธีการเรียนการสอน จิตวิญญาณและความเป็นครูที่ด ี
1.2 ก าหนดจ านวนนักเรียนต่อครูให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนการสอน 
1.3พัฒนาและจัดสื่อการสอนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับเนื้อหาสาระวิชาทั้งที่เป็นสื่อ เนื้อหา
และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

มาตรการที่ 2 ปฏิรูปห้องเรียน 
2.1ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนของครูให้เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้แทนการสอนแบบดั้งเดิม 
2.2  จัดระบบเครือข่ายและนิเทศการสอน ภายในสถานศึกษา(ห้องเรียน)ให้มีประสิทธิภาพ 
2.3 จัดให้มีครูต้นแบบ(master teachers) เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและช่วยเหลือทางวิชาการ/การ
จัดการเรียนรู้ของครู 
จะเห็นได้ว่าส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนนั้น เห็นความส าคัญ

และประโยชน์ของการยกระดับคุณภาพครูที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ดังจะเห็นจากยุทธศาสตร์ที่
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ก าหนดให้มีการพัฒนาครูให้เกิดทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ปฏิรูปวิธีการ
พัฒนาครูให้เหมาะสม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาครู อันจะน าไปสู่
การเป็นครูที่มีคุณภาพ เมื่อครูมีคุณภาพก็จะส่งผลต่อผู้เรียนที่มีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาของ
ประเทศต่อไป 

จากการศึกษาสภาพการพัฒนาครูในประเทศไทยในปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาสมรรถนะครูของภาครัฐ และมีหน่วยงานภาครัฐในส่วนของของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เล็งเห็นความส าคัญและท าหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา มีนโยบายและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครู หากแต่ยังเป็นเพียงการพัฒนาในภาพรวม
โดยไม่ได้มุ่งเน้นหรือเจาะลึกในการพัฒนาแบบเฉพาะทางของแต่ละกลุ่มสาระมากนัก อีกทั้งการจัด
กิจกรรมที่ผ่านมาโดยส่วนมากเป็นเพียงการจัดกิจกรรมของส่วนกลาง ซึ่งไม่สามารถท าได้กับบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งประเทศอย่างทัวถึง 

 
2. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู 
การพัฒนาเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและปรับปรุงทักษะการท างานของบุคลากร  โดยวิธี

ต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และทักษะเฉพาะอย่าง ซึ่งในวงการศึกษามีการใช้รูปแบบวิธีการในการ
พัฒนาบุคลากรหลากหลายวิธีที่ต่างกันออกไป ดังต่อไปนี ้

2.1.1 วิธีการพัฒนาครูด้วยวิธีการชี้แนะและการสอนงาน (Coaching) 
ในทางการศึกษา การชี้แนะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของครูประจ าการให้

สามารถท างานได้ตรงตามเป้าหมาย จนเกิดประสิทธิภาพของงาน ดังนั้นความหมายของการชี้แนะ
(Coaching) คือกระบวนการระหว่างการท างานของคนสองคนหรือมากกว่านั้น เป็นการท างานโดย
ระบุเป้าหมายและความส าเร็จร่วมกัน การอธิบายความส าคัญของการเรียนรู้โดยผู้เข้าร่วมเป็นผู้
ก าหนดและเปิดโอกาสในการเรียนรู้ใหม่ๆ มีปฏิสัมพันธ์และสนับสนุน อ านวยความสะดวกแก่กันใน
การพัฒนาไปสู่สิ่งที่จะเกิดขึ้น สอดคล้องกับความหมายของการชี้แนะหรือการสอนงาน (Coaching) 
ว่าเป็นเรื่องของการเรียนรู้ การพัฒนาและปรับเปลี่ยนทัศนคติความคิดและพฤติกรรม มี
ลักษณะเฉพาะจากการสะท้อนมุมมอง และการน าตนเองไปสู่การเรียนรู้ จากการแนะน า แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง (Robertson, 2011)  

ความส าคัญของวิธีการชี้แนะหรือการสอนงาน (Coaching) นั้น Moran (2010) ได้กล่าวถึง
การชี้แนะหรือการสอนงานว่าเป็นตัวช่วยในการสร้างวัฒนธรรมในโรงเรียนในการประเมินผลร่วมกัน
การสอนจะพัฒนาความสามารถทางความรู้ และทักษะของคนเดียวหรือกลุ่มคน เพื่อการแก้ปัญหา
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และสะท้อนความคิดอย่างสร้างสรรค์ การสอนงานนั้นเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องด้วยความช่วยเหลือและติดตาม  

Robertson (2011) กล่าวว่ากระบวนการชี้แนะหรือการสอนงานมักมีความยืดหยุ่น ผลที่ได้
คือการเรียนรู้ใหม่ในตัวบุคคล อีกทั้งยังได้รับประโยชน์ร่วมกัน เกิดความเข้าใจและทักษะที่ดีในการ
ท างานร่วมกัน ความสัมพันธ์ในการสอนมักจะต้องใช้ระยะเวลาที่มากในการพัฒนาให้เกิดผลที่ยั่งยืน 

ระดับของการชี้แนะหรือการสอนงาน (Coaching) เป็นโครงสร้างของรูปแบบการพัฒนาการ
เรียนรู้ผสมผสานความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่ โดยจัดเตรียมให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับการชี้แนะ กรอบมโนทัศน์จึงเป็นไปเพื่อการอบรม การจัดการ การประเมิน และการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความพยายามของการสอน Moran (2010) น าเสนอล าดับของการชี้แนะที่
มีความแตกต่างกัน 8 ขั้น ได้แก่ 1) การบริหารทรัพยากรร่วมกัน (Collaborative Resource 
Management) 2) การน าเสนอข้อมูล (Literacy Content Presentation)  3) การสังเกตการณ์ใน
ชั้นเรียน (Focused Classroom Visit) 4) การวางแผนร่วมกัน (Co planning) 5) การเรียนรู้แบบ
กลุ่ม (Study Group) 6) การเรียนรู้แบบบทเรียนสาธิต (Demonstration Lessons) 7) การเรียนรู้
แบบเพื่อนร่วมเรียนรู ้(Peer Coaching) 8) การสอน (Coaching)  

เอกชัย กี่สุขพันธ ์(2554) ได้อธิบายถึงขั้นตอนและประโยชน์ของการสอนงาน ดังนี ้
ขั้นที่ 1 การเตรียมเนื้อหาวิชา ผู้สอนจะต้องศึกษารายละเอียดที่จะสอน ให้มีความเชื่อมโยง

กับพื้นฐานความรู้เดิมของผู้รับการสอน การเตรียมเนื้อหาเรียกอีกอย่างว่า แนวทางการสอน 
ขั้นที่ 2 การเตรียมอุปกรณ์การชี้แนะและการเตรียมสถานที่ การชี้แนะจะต้องมีอุปกรณ์

เครื่องมือที่ครบถ้วนตามที่ควรจะมีในสถานที่จริง หลีกเลี่ยงอุปกรณ์จ าลอง สถานที่มักเป็นบริเวณการ
ท างานหรือที่ที่สงบ 

ขั้นที่ 3 ขั้นการด าเนินการชี้แนะ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือขั้นการเตรียมผู้รับการ
ชี้แนะ (Preparation) ขั้นการลงมือชี้แนะ (Presentation) ขั้นผู้รับการชี้แนะลงมือปฏิบัติ 
(Application) และขั้นการติดตามผล (Follow-up) ซึ่งนอกเหนือจากทั้งวิธี 4น้ี ผู้สอนจ าเป็นต้อง
สนใจเทคนิค เพื่อที่จะน ามาใช้ในการปรับปรุงวิธีการชี้แนะ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นเทคนิคการสร้าง
ความต้องการเรียนรู้ เทคนิคในการแสดงการท างานให้ด ูและเทคนิคการเร้าให้เกิดการเรียนรู้  

ประโยชน์ของวิธีการชี้แนะ (Coaching) ไม่เพียงแต่เกิดโดยตรงกับผู้ได้รับการแนะแล้ว ยังมี
ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆมากมาย ได้แก ่เป็นการกระจายงานออกไป ท าให้การควบคุมงานง่ายขึ้น เพื่อให้
ผู้รับการพัฒนาได้มีส่วนร่วมในงาน เป็นการจูงใจในการท างานไปในตัว อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมงาน เพราะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกัน และเป็นการพัฒนา
ที่ต่อเน่ืองอีกด้วย 
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สรุปได้ว่า การพัฒนาครูด้วยระบบการชี้แนะหรือการสอนงาน (Coaching) มีหลักและ
ขั้นตอนที่ส าคัญได้แก่แนวการชี้แนะที่เน้นการให้ค าแนะน า การสอนงานมีขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ด้วย
การสาธิตที่ละเอียดชัดเจน ผู้สอนคอยเป็นพี่เลี้ยงและปล่อยให้ท างานด้วยตนเอง ให้ก าลังใจอยู่ห่างๆ
และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

2.1.2 วิธีการพัฒนาครูด้วยระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) 
อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2552) ได้ให้ความหมายของการ Mentoring หมายถึง พี่เลี้ยงที่เป็นผู้ที่

มีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับ ที่สามารถให้ค าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือ ครู ให้พัฒนา
ศักยภาพสูงขึ้น เพื่อสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ พี่เลี้ยงหรือ Mentor จะดูแลครู 
ดังนั้นครูที่ได้รับการดูแลจากพี่เลี้ยง เรียกว่า Mentee บางองค์กรจะเรียกระบบพี่เลี้ยง หรือ 
Mentoring System นี้ว่า Buddy System เป็นระบบที่พี่จะต้องดูแลเอาใจใส่น้อง คอยให้ความ
ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแนะน า สถานศึกษาสามารถก าหนดให้มีระบบการเป็นพี่เลี้ยงให้กับครูที่
เข้ามาท างานใหม่ผู้ เป็น Mentor จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นิเทศภายใน ครูต้นแบบ หรือ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดการศึกษา ทั้งนี้ ระบบพี่เลี้ยงจะช่วยพัฒนาให้ครูมีทัศนคติ หรือความคิดในเชิงบวก (Positive 
Thinking) มีความประพฤติดี โดยผู้ที่ท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนั้นจะต้องสามารถปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง
ที่ดีแก่ Mentee ได้ บทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญของ Mentor ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา ให้แก่ครูใหม่ได้รับรู้ รวมถึงจะต้องเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและ
ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และการตรวจสอบและติดตาม
ผลการให้ความรู้ ความเข้าใจกับครูใหม่ด้วย 

Mentoring นอกจากจะใช้กับครูบรรจุใหม่แล้ว ยังสามารถน าวิธีการนี้มาใช้กับครูที่ก าลัง
ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา โดยคุณลักษณะของผู้ที่เป็น Mentee ในสถานศึกษาควรมีคุณลักษณะ
ส าคัญคือคุณลักษณะของ Menteeเป็นผู้ที่มีประวัติในการท างานที่ประสบความส าเร็จ มีความเฉลียว
ฉลาด และมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน มีความผูกพันกับสถานศึกษาและการจัดการศึกษา มี
ความใฝ่ฝันและความปรารถนาที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย เป็นผู้ที่ชอบความท้าทายและเต็มใจ 
พร้อมที่จะท างานนอกเหนือจากงานปกติ มีความปรารถนาที่จะได้รับความก้าวหน้าและเติบโตในสาย
อาชีพ และเป็นผู้ที่เต็มใจรับฟังค าชี้แนะและข้อมูลป้อนกลับจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

ผู้ที่เป็น Mentor จึงเป็นเสมือนแม่แบบของ Mentee ด้วย Mentor นอกจากเป็นแม่แบบของ 
Mentee แล้ว ยังมีบทบาทของการเป็นผู้สอนงาน (Coach) โดยการสร้างความเข้าใจให้ตรงกันกับ 
Mentee ในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร ข้อควรระวังหรือประเด็นความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร การ
ปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น (Political Praps) รวมถึงการวิเคราะห์จุดแข็ง และข้อที่
ควรพัฒนาปรับปรุงของ Mentee เพื่อที่จะได้หาวิธีการในการปรับปรุงความสามารถ และศักยภาพของ 
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Mentee ต่อไป นอกจากนี้ Mentor ยังมีบทบาทของการเป็นผู้สนับสนุน (Advocate) คอยให้ก าลังใจ
และให้ความช่วยเหลือให้ Mentee มีโอกาสเติบโตหรือได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยให้
โอกาสหรือเวทีที่จะแสดงผลงาน แสดงฝีมือและความสามารถในการท างาน โดยคุณลักษณะของ 
Mentor โดย Mentor ที่ดี ควรมีคุณสมบัติ ประกอบด้วยมีความสัมพันธ์ที่ดี (Interpersonal Skills) มี
อิทธิพลเหนือผู้อื่น (Influence Skills) มีการตระหนักถึงผลส าเร็จในการท างานของผู้อื่น (Recognized 
other’s accomplishment) มีทักษะของการบังคับบัญชาที่ดี (Supervisory Skills) และมีความรู้ใน
สายวิชาชีพหรือสายงานของตน (Technical Knowledge)  

ประโยชน์ของ Mentoring คือ สามารถสร้างกลุ่มคนที่มีความสามารถมีศักยภาพได้เร็ว จูงใจ
ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพในการท างานสูงให้คงอยู่กับหน่วยงาน กระตุ้นให้
ผู้ปฏิบัติงานสร้างผลงานมากขึ้น  สร้างบรรยากาศของการน าเสนองานใหม่ๆหรือความคิดนอกกรอบ
มากขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างระบบการสื่อสารแบบสองช่องทาง (Two Way Communication) 
ระหว่าง Mentor และ Mentee และส่งผลให้หัวหน้างานในฐานะ Mentor มีเวลาที่จะคิด วางแผน 
ก าหนดนโยบายและวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของทีมได้มากขึ้น เนื่องจากได้
มอบหมายงานส่วนหนึ่งให้ Mentee รับผิดชอบแล้ว 

2.1.3 วิธีการพัฒนาครูด้วยระบบการให้ค าปรึกษา (Counselling) 

การให้ค าปรึกษาเป็นการช่วยเหลือรูปแบบหนึ่ง ที่อาศัยความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างผู้ให้
ค าปรึกษาและผู้รับการปรึกษา เพื่อให้ผู้รับการปรึกษาเกิดความเข้าใจตนเอง เข้าใจปัญหา ได้ความรู้และ
ทางเลือกในการแก้ปัญหานั้นอย่างเพียงพอ มีสภาพอารมณ์และจิตใจที่พร้อมจะคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง 

หลักการที่ส าคัญในการให้ค าปรึกษา 

สวัสดิ์ บรรเทิงสุข (2542) เนื่องจากการให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่
เป็นทั้งผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับค าปรึกษา ต้องมีระบบระเบียบ มีเทคนิควิธีในการเข้าใจ การสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ การช่วยเหลือ การวางแผน การตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงในหลายด้านในตัวผู้รับ
ค าปรึกษา ดังนั้นในการให้ค าปรึกษาจึงจ าเป็นต้องมีหลักการที่ส าคัญดังนี้ 

1. การให้ค าปรึกษาตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าผู้รับค าปรึกษาต้องการที่จะเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของ
ตน 

2. การให้ค าปรึกษาตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าผู้ให้ค าปรึกษาต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อความช านาญ
งานมาก่อน 

3. การให้ค าปรึกษาเป็นการช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาสามารถพิจารณาตนเองได้ดีเช่นเดียวกับ
ความสามารถในการพิจารณาสิ่งแวดล้อมของตน จนเกิดการตัดสินใจได้ในที่สุด 

4. การให้ค าปรึกษา ยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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5. การให้ค าปรึกษาเป็นทั้งศาสตร์ (Science) และศิลปะ (Art) เป็นทั้งงานวิชาการ และ
วิชาชีพที่ต้องอาศัยการฝึกฝนจนช านาญมากกว่าการใช้สามัญส านึก 

6. การให้ค าปรึกษา เป็นความร่วมมืออันดีส าหรับผู้ให้ค าปรึกษา และผู้รับค าปรึกษาในอันที่
จะช่วยกันค้นหาปัญหาหรือทางออกที่เหมาะสมแท้จริง 
  7. การให้ค าปรึกษาเน้นถึงจรรยาบรรณ และบรรยากาศที่ปกปิดหรือความเป็นส่วนตัว เพื่อ
สนับสนุนการได้มาซึ่งข้อเท็จจริงส าหรับช่วยเหลือ และรักษาผลประโยชน์ของผู้รับค าปรึกษาเป็น
ส าคัญ 

8. การให้ค าปรึกษาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้ค าปรึกษา และผู้รับค าปรึกษา มี
ระดับสูงมากพอที่ผู้รับค าปรึกษาเต็มใจที่จะเปิดเผย ความรู้สึกที่แทจ้ริงของตน โดยไม่ปกปิดหรือซ่อนเร้น 

ประเภทของการให้ค าปรึกษา การให้ค าปรกึษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้ 
1. การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Counseling) 
การให้ค าปรึกษาประเภทนี้เป็นแบบที่ได้รับความนิยม และถูกน ามาใช้ในหน่วยงานต่างๆ การ

ให้ค าปรึกษาจะเป็นการพบกัน ระหว่างผู้ให้ค าปรึกษา 1 คน กับผู้ขอค าปรึกษา 1 คน โดยร่วมมือกัน 
การให้ค าปรึกษาแบบนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ผู้ขอรับค าปรึกษาให้สามารถเข้าใจตนเอง เข้าใจปัญหา 
และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเอง หรือเพื่อให้สมาชิกในองค์กร ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ให้สูงขึ้น ท าให้คนในองค์กรเข้าใจความส าคัญของทัศนคติ ความเช่ือ ค่านิยม แรงจูงใจ พฤติกรรมต่าง 
ของบุคคล เข้าใจความส าคัญของการเสริมแรงและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง คนสามารถก าหนด
เป้าหมายและการประพฤติปฏิบัติของตนเองได้ เป็นกระบวนการช่วยเหลือโดยมีการพบปะเป็น การ
ส่วนตัว ระหว่างผู้ให้ค าปรึกษากับผู้รับบริการ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ผู้รับบริการ ได้เข้าใจตนเอง และ
สิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น สามารถวางโครงการในอนาคตได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งมิใช่เฉพาะจะสามารถ
แก้ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่เท่านั้น แต่ จะช่วยให้มีทักษะในการแก้ปัญหาอื่นๆ ได้ด้วยตนเอง 
2. การให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ (Group Counseling) มีหลักพื้นฐานของการให้ค าปรึกษากลุ่มคือ  

สมาชิกกลุ่มทุกคนมีสิทธิในความรู้สึกของตน ไม่ต้องปกปิดซ่อนเร้น ผู้ให้ค าปรึกษาจะ
สนับสนุนให้สมาชิกแสดงความรู้สึกของตนออกมา และให้เคารพในอารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่น
ด้วย ในการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ความรู้สึกของสมาชิกกลุ่มที่มีต่อสถานการณ์เป็นจุดที่ส าคัญยิ่งกว่า
สถานการณ์ เพราะความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดปัญหาได้ ทั้งนี้สมาชิกกลุ่มต้องมี
ความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตน นั่นคือ ยอมรับผลที่ตามมาจากพฤติกรรมที่ตนได้กระท าไปซึ่งท า
ให้สมาชิกพึ่งพิงคนอื่นน้อยลง ซึ่งในการเผชิญปัญหา แก้ปัญหา มีวิธีการหรือทางเลือกหลายวิธี ผู้ให้
ค าปรึกษาจะต้องช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกแนวทางแก้ปัญหาจากทางเลือกต่าง ๆ ที่ได้มีการน าเสนอใน
กลุ่มด้วยตนเอง ซึ่งการที่สมาชิกรู้จักตนเองอย่างลึกซึ้ง และยอมรับตนเอง ท าให้มีการป้องกันตนเอง
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น้อยลง และทนต่อค าวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับตน ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มเกิดความเข้าใจตนเอง มี
ความรับผิดชอบและสามารถควบคุมตนเองได้มากขึ้น หลังจากได้เข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 

2.1.4 วิธีการพัฒนาครูด้วยระบบการฝึกอบรม (Training) 
บรรยงค์ โตจินดา (2543 : 194) และ พยอม วงศ์สารศรี (2544 : 148-149 )ได้ให้

ความหมายของการฝึกอบรม (Training) ว่าเป็นกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงการท างานของบุคคล
และองค์กร โดยการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และทัศนคติ จะช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ การฝึกอบรมมีจุดประสงค์เพื่อให้บุคคลมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และ
มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน เกิดความรักในองค์กร  

นอกจากนี้ในทางการศึกษา ยูเนสโก (Unesco, 1980) ยังได้กล่าวถึง การฝึกอบรมครู
ประจ าการ (In-service Training) ว่าเป็นกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและทัศนคติ เพื่อการ
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียน  

ขั้นตอนการวางแผนการฝึกอบรม (Training)  
บรรยงค์ โตจินดา (2543) ได้อธิบายว่า การวางแผนการอบรมจ าเป็นต้องมีการก าหนด

ประเภทของการฝึกอบรม โดยหากแบ่งตามลักษณะของงาน จะแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี ้
1) การฝึกอบรมก่อนการท างาน (Pre-service Training) 
2) การฝึกอบรมระหว่างการท างาน (On the job Training) 
3) การฝึกอบรมเพิ่มความรู้ความช านาญ (In- service Training) 
4) การส่งบุคลากรออกไปศึกษาดูงานภายนอกสถานที่ (Off the job Training) 
ซึ่งผลดีของการจ าแนกประเภทของการฝึกอบรม คือ ทราบถึงขอบข่ายที่จะบรรจุเนื้อหาลงไป 

ในการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรูปแบบนั้นๆ ส่วนวิธีการฝึกอบรมนั้นมีหลายวิธี 
ขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้เข้ารับการอบรมวัตถุประสงค์และประเภทของการฝึกอบรม  วิธีแต่ละวิธีมี
ความมุ่งหมายและประโยชน์ที่จะได้รับไม่เหมือนกัน  

บรรยงค์ โตจินดา (2543 : 201-202) ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรมโดยวิธีการ
ท างาน ประกอบด้วยการทดลองเรียนงาน (Understudies) การหมุนเวียนงาน (Job rotation) การ
สอน (Coaching) และการเรียนรู้การบริหารในรูปแบบกรรมการ (Multiple management)  

พยอม วงศ์สารศรี (2544) ได้สรุปถึงแนวคิดในการจัดฝึกอบรมว่าควรด าเนินการ อัน
ประกอบด้วยขั้นที่ 1 ศึกษาความต้องการ (Need assessment) ขั้นที่ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
(Training objectives) ขั้นที่ 3 ก าหนดขอบข่ายของหลักสูตร (Program content) ขั้นที่ 4 ก าหนด
วิธีการฝึกอบรมขั้นที่ 5 การด าเนินการฝึกอบรม (Actual program) ขั้นที่ 6 การประเมินผล 
(Evaluation) ขั้นที่ 7 การติดตามผล (Follow-up) ทั้งนี้ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
ได้แก่ ประโยชน์ต่อผู้รับการอบรม ท าให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน สามารถรู้ถึงมาตรฐานการ
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ท างาน ท าให้ผู้รับการอบรมมีความก้าวหน้าในต าแหน่ง ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดขวัญก าลังใจในการ
ท างาน ประโยชน์ต่อหัวหน้างาน ท าให้ประหยัดเวลาในการที่จะใช้สอน หรือแนะน างานต่างๆ 
ประหยัดเวลาที่จะใช้ควบคุมดูแล และประโยชน์ต่อหน่วยงานองค์กร ช่วยท าให้ผลผลิตมีคุณภาพได้
มาตรฐาน พัฒนาการท างาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน ดังนั้นวิธีการฝึกอบรมที่กล่าวมานั้น 
ในทางปฏิบัติแล้วอาจจะเลือกเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งโดยเฉพาะหรือใช้หลายวิธีก็ได้ แต่โดยทั่วไปมักจะ
เลือกใช้วิธีการฝึกอบรม 2 วิธีหรือมากกว่านั้นผสมกัน นอกจากนั้นยังมีการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ
ประกอบการฝึกอบรมด้วย เพื่อเรียกความสนใจและไม่ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเบื่อหน่าย 

การฝึกอบรมตามแนว Competency (Competency-Based Training)  
คือการพัฒนาพนักงานขององค์กรให้มีความสามารถและความเชี่ยวชาญ  (Employee 

Competency) ที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญขององค์กร (Organization Competency)  ผ่าน 
“ระบบการฝึกอบรม” ขององค์กร โดยองค์กรต้องพยายามค้นหาว่าพนักงานแต่ละต าแหน่ง
จ าเป็นต้องมี Competency อะไรบ้าง และ Competency เหล่านี้จะสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ด้วย
วิธีการใด 

การน าแนวคิด Competency มาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมพนักงานมี 2 แนวทาง คือ 
1. Competency-Based ISD Model คือ การน า Competency มาประยุกต์ใช้ 

ในกระบวนการฝึกอบรม ISD Model ซึ่งแนวทางนี้องค์กรต่างๆทั้งที่มีการจัดท า Competency 
Model แล้ว หรือยังไม่มี Competency Model ของตนเองสามารถประยุกต์ใช้ได้ โดยวัตถุประสงค์
ของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามแนวทางนี้ คือ การท าให้พนักงานน าสิ่งที่ได้เรียนรู้จาการ
ฝึกอบรมไปใช้ในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของตนให้ดีขึ้น  

2. Competency-Based Training and Development Programs หมายถึง การจัดท า
หลักสูตรฝึกอบรมและกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับ  Competency Model ขององค์กร ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและพัฒนาตามแนวทางนี้ คือ การจัดแผนฝึกอบรมและกิจกรรมการพัฒนา
เพื่อพัฒนาพนักงานทุกต าแหน่งงานให้มีระดับความสามารถ (Proficiency Level) ตามที่องค์กรก าหนด
ใน Competency  Dictionary องค์กรที่ใช้แนวทางนี้ในการพัฒนา Competency ของพนักงาน 
จ าเป็นต้องจัดท า Competency Model ของตนเองให้เรียบร้อยเสียก่อน  

2.1.5 วิธีการพัฒนาครูด้วยการนิเทศ (supervision) 
  “การนิเทศ” (Supervision) มีผู้ให้ความหมายไว้หลายประการ ดังนี้ 
  Spears (1953) ให้ความหมายว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะท าให้เกิดการ
ปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยการท างานร่วมกับครูและผู้เกี่ยวข้อง เป็นการ
กระตุ้นความเจริญก้าวหน้าของครู ช่วยเหลือครูให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได”้ 
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 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพฐ ให้ความหมายของการนิเทศไว้ว่า 
เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการกับผู้เข้ารับการพัฒนาทุกคนพร้อมกัน เพื่อช่วยเหลือ อ านวยการ ดูแลให้
สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยการประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิด
ความรู้ และมีแนวคิดในการปรับปรุงแก้ไข สร้างสรรค์ผลงาน โดยการนิเทศนั้นจะด าเนินการระหว่าง
การพัฒนาและก่อนการสิ้นสุดพัฒนา 

สรุปความหมายของการนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนาครู เพื่อให้ครูปรับปรุง
และพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน การนิเทศจึงเป็นกระบวนการในการแนะน า
ช่วยเหลือครูให้มีสมรรถนะ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัด
การศึกษาบรรลุเป้าหมาย  

ความจ าเป็นในการนิเทศ 
บริบทของชุมชนประเทศไทย และของโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นการจัด

การศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การนิเทศการศึกษาเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วย
ให้ครูและผู้เกี่ยวข้องจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป ความรู้ในสาขาต่างๆ มีการ
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มขึ้นใหม่ตลอดเวลา การนิเทศจะช่วยให้ครูมีความรู้ทันสมัยขึ้น การแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ าเป็นจะต้องได้รับค าแนะน า ค าปรึกษา จาก
ผู้ช านาญการโดยเฉพาะจึงท าให้การแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จลุล่วง การจัดการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ จะต้องมีการควบคุมคุณภาพด้วยระบบการนิเทศการศึกษา ซึ่งการจัด
การศึกษาเป็นกิจกรรมที่มีความสลับซับซ้อน จ าเป็นจะต้องมีการนิเทศเพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนิเทศการศึกษาเป็นงานที่มีความจ าเป็นต่อความเจริญ
งอกงามของครู แม้ครูจะได้รับการพัฒนามาแล้ว แต่ครูจ าเป็นจะต้องปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่
เสมอในขณะท างานในสถานการณ์จริง 

ผู้ท าหน้าที่นิเทศการศึกษา 
บุคคลที่ท าหน้าทีนิเทศการศึกษา ไม่จ าเป็นต้องเป็นเฉพาะศึกษานิเทศก์เท่านั้น แต่เป็นใครก็

ได้ที่ท าหน้าที่ช่วยเหลือ แนะน า ปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
เน้นในเรื่องของกระบวนการเรียนการสอน ในปัจจุบันผู้ท าหน้าที่นิเทศการศึกษาได้มีหลายกลุ่ม 
ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ คือบุคคลที่มีหน้าที่ในการนิเทศการศึกษาโดยต าแหน่ง  ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนครูซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงการกิจกรรมการเรียนรู้แก่เพ่ือนครูด้วยกัน 
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ประเภทของงานนิเทศการศึกษา 
ประเภทการนิเทศการศึกษา แบ่งตามวิธีปฏิบัติงานเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
1. การนิเทศเพื่อการแก้ไข (Correction) เป็นการนิเทศที่เกิดจากการพบข้อผิดพลาดและ

บกพร่องแล้วหาทางช่วยแก้ไขโดยวิธีการต่างๆ 
2. การนิเทศเพื่อป้องกัน (Preventive) เป็นการนิเทศที่พยายามหาวิธีการต่างๆ มาจัด

ด าเนินงานเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 
3. การนิเทศเพื่อก่อ (Construction) เป็นการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น การ

นิเทศการเทียบระดับการศึกษา หรือการให้ก าลังใจครูในการท างานให้บรรลุเป้าหมายและมี
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

4. การนิเทศเพื่อการสร้างสรรค์ (Creation) เป็นการนิเทศที่พยายามจะติดสร้างสรรค์ในสิ่ง
ใหม่ๆ ให้เกิดมีขึ้นในสถานศึกษา 

หลักการนิเทศการศึกษา 
Burton and Brueckner ได้สรุปหลักการนิเทศการศึกษาไว้ 4 ประการ คือ 
1. การนิเทศการศึกษาควรมีความถูกต้องตามหลักวิชา การนิเทศการศึกษาที่ดีควรจะเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่วางไว ้
2. การนิเทศการศึกษาควรเป็นวิทยาศาสตร์ มีระเบียบ มีการปรับปรุงและประเมินผลการ

นิเทศควรจะมาจากการรวบรวมข้อมูลและการสรุปผลอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่เช่ือถือได้ 
3. การนิเทศการศึกษาควรเป็นประชาธิปไตย การนิเทศการศึกษาจะต้องเคารพในความ

แตกต่างของบุคคล เน้นความร่วมมือร่วมใจกันในการด าเนินงาน และใช้ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้งานนั้นไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

4. การนิเทศการศึกษาควรจะเป็นการสร้างสรรค์ เป็นการแสวงหาความสามารถพิเศษของ
บุคคล แล้วเปิดโอกาสให้ได้แสดงออกและพัฒนาความสามารถเหล่านั้นอย่างเต็มที่ 
 
2.2 เครื่องมือในการสนับสนุนรปูแบบการพัฒนา  

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550) ได้ก าหนดนโยบายไว้ว่า ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา และโรงเรียน จ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการใหม่ๆ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะได้มาจาก
ประสบการณ์เดิม หรือเราอาจจะเรียนรู้ประสบการณ์ของคนอื่น จากระบบการจัดการความรู้ที่เป็น
กลไกที่จะช่วยให้สามารถถอดบทเรียนและน าความรู้ วิทยาการใหม่ๆ จากภายนอกมาประยุกต์ใช้ 
ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก เพราะจะช่วยท าให้เรียนรู้
จากประสบการณ์ของคนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถจะต่อยอดความรู้ของ
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ตนเองให้เกิดผลชัดเจน สามารถประมวลให้เป็นระบบ และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนอื่นได้
โดยง่าย ดังนั้น ระบบการจัดการความรู้จึงเป็นเทคนิคที่จะช่วยท าให้ระบบต่างๆ ของโรงเรียน และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพ และการจัดการความรู้เป็นนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะอ านวยความสะดวก ส่งเสริม และเกื้อหนุนให้เกิดระบบการ
จัดการความรู้ที่ชัดเจนมากขึ้น 
 วิจารณ์ พานิช (2549: 3) กล่าวว่า การจัดการความรู้ คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่าง
น้อย 4 ประการไปพร้อมๆกัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ท างาน 
 อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2547) ให้นิยามการจัดการความรู้ว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่จะท าให้
รู้จักหาความรู้และน าความรู้มาใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ การจัดการ
ความรู้จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง(Continuous Learning) อยู่ตลอดเวลา เพราะการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องจะท าให้มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  
 Kucza (2001) กล่าวว่าการจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการของ
การสร้างความรู้การจัดเก็บและการแบ่งปันความรู้ โดยทั่วไปจะรวมถึงการระบุสภาพปัจจุบันการ
ก าหนดความต้องการและการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการที่จะส่งผลกระทบต่อการจัดการความรู้ให้ดี
ขึ้นเพื่อบรรลุถึงความต้องการ 

กล่าวโดยสรุป การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการในการน าความรู้ที่มีอยู่หรือได้เรียนรู้
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การสร้าง การรวบรวมองค์
ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือในเอกสารต่างๆ มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้
ผู้รับความรู้สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และน าไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดการความรู้จึงเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนรูปแบบวิธีการพัฒนาทั้งระบบ
ได้เป็นอย่างดี 

ความส าคัญของการจัดการความรู้  
การบริหารองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ในยุคแห่งสังคมที่ใช้ความรู้เป็นฐาน (Knowledge-

Based Society) ได้มองว่าความรู้เป็นทุนทางปัญญา ซึ่งความรู้ดังกล่าวสามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทั้งระดับบุคคล องค์กร และประเทศชาติ ดังนั้นการจัดการความรู้จึงมีความส าคัญส าหรับ
การพัฒนาประเทศ ดังนี ้ 

1. เป็นระบบที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างความรู้จนน าไปสู่การผลิตและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง องค์กร และประเทศชาติ ซึ่งจะส่งผลท าให้เกิดการได้เปรียบการแข่งขันใน
ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และระบบการศึกษา  
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2. เป็นระบบที่ช่วยพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคคล กลุ่ม องค์กร และประเทศชาติ โดยเป็น
รูปแบบที่ช่วยในการแสวงหาความรู้ของบุคคลสามารถท าได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการ
จัดการความรู้ช่วยท าให้องค์กรต่างๆ สามารถจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไว้อย่างเป็นระบบและอยู่
ในลักษณะของข้อมูลอเิล็กทรอนิกส ์ 

3. เป็นระบบที่มีการเผยแพร่ความรู้ของบุคคลภายในองค์กร จนน าไปสู่การสร้างชุมชนนัก
ปฏิบัติ (Community of Practice) ที่ท าหน้าที่ในการแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ โดยสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม และความรู้ขององค์กรซึ่งเป็นศูนย์กลางส าหรับการจัดการความรู ้ 

4. เป็นระบบที่มีความส าคัญต่อความก้าวหน้าในการเชื่อมโยงความรู้ข้ามเขตแดนระหว่าง
องค์กรกับองค์กร องค์กรกับบุคคล และบุคคลกับบุคคล โดยการติดต่อสื่อสารกันในระบบเฉพาะเพื่อ
ช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ระบบงาน และการบริการต่างๆ  

องค์ประกอบของการจัดการความรู้ 
Marquardt (2011: 124 – 149) ที่ได้จ าแนกการจัดการความรู้ไว้ 6 ข้อ ดังนี ้
1.  การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) ด้วยการสะสมข้อมูลและสารสนเทศที่มี

อยู่ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การที่พอเพียง ทันสมัย เป็นระบบ และเหมาะสม ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็น
แหล่งความรู้ที่มาจากภายในองค์การหรือภายนอกภายนอกองค์การนั้นจะต้องผ่านการกลั่นกรองจาก
มาตรฐานขององค์กร มูลค่าและกระบวนการ ตัวกรองเหล่านี้ส่งผลต่อการตัดสินใจขององค์กรในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์  

2. การสร้างองค์ความรู ้(Knowledge Creation) ด้วยการสร้างความรู้ใหม่ที่มีการบูรณาการ
ระหว่างองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมภายในองค์กรและองค์ความรู้ที่องค์กรแสวงหาขึ้นมาใหม่ มีการสร้างขึ้น
โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วม  

3. การจัดเก็บความรู้ (Knowledge Storage) ที่มีประสิทธิภาพ มีการเข้ารหัส (Coding) ที่
ชัดเจนและเข้าใจง่าย และเก็บรักษาความรู้ที่มีคุณค่าขององค์การที่ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้นั้นได้
โดยง่ายในทุกเวลาและทุกสถานที่โดยก่อนที่องค์กรจะจัดเก็บองค์ความรู้เพื่อการน ามาใช้ในภายหลัง 
จะต้องระบุถึงข้อมูลที่ส าคัญและตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดีที่สุดในการรักษาข้อมูล องค์กรด้วยการ
ไตร่ตรอง การค้นคว้าวิจัยและการทดลอง การจัดเก็บความรู้จะใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยี เช่น
การบันทึกและฐานข้อมูล รวมถึงกระบวนการต่างๆของบุคคล เช่นการรวบรวมและความจ าส่วน
บุคคล ตลอดจนความเห็นพ้องของคนส่วนใหญ่  

4. การวิเคราะห์และการท าเหมืองความรู้ (Knowledge Analysis and Data Mining) 
Data Mining คือเครื่องมือในการวิเคราะห์ เพื่อให้องค์กรสามารถค้นหาความหมายของข้อมูลต่างๆ 
ด้วยการค้นพบรูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูล พนักงานสามารถจัดเก็บหรือน าข้อมูลออกมาใช้เพื่อการ
วางกลยุทธ์และตอบค าถามที่ซับซ้อนทางธุรกิจได้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นได้ถูกพัฒนาให้สามารถ
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วิเคราะห์ข้อมูลในปริมาณมากและระบุถึงรูปแบบที่ซ่อนอยู่ ทั้งนี้กระบวนการ  Data Mining 
ประกอบด้วยหลายๆกระบวนการ เช่น การจัดกลุ่ม การกลับคืน การจัดหมวดหมู่ ข้อสรุป รูปแบบที่
ขึ้นตรงและการเปลี่ยนแปลงตลอดจนการตรวจสอบความเบี่ยงเบน กระบวนการรวมถึงกระบวนการ
สุ่มตัวอย่างการตัดสินใจตามล าดับขั้นและข้อก าหนดต่างๆ การถดถอยที่ไม่เป็นเชิงเส้นและการจัดกลุ่ม 
แผนภาพความน่าจะเป็น รูปแบบที่ขึ้นตรง การศึกษาถึงความสัมพันธ์และผู้แทน 

5. การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Transfer and Dissemination) ที่มี
ประสิทธิภาพสามารถเคลื่อนย้ายข้อมูลและความรู้ได้อย่างสะดวก การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้องค์ความรู้
สามารถเข้าถึงได้จากทุกแห่ง ทุกเวลาและในทุกรูปแบบ โปรแกรมการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งอีเมล์  
กระดานแจ้งข่าวและการประชุมสัมมนา ได้ท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่มที่ได้
แพร่กระจายออกไป อีกทั้งยังมีการเตรียมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สมาชิก
ทุกคนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลและมีอิสระในการสื่อสาร  

6. การประยุกต์ใช้และการตรวจสอบความรู้ (Knowledge Application and Validation) 
อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกน ามาใช้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน กระบวนการของการใช้งาน
องค์ความรู้นั้นสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่องค์กร เป็นความส าเร็จผ่านกระบวนการน ามาใช้ซ้ าอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากความรอบรู้และประสบการณ์ขององค์กรในการให้บริการแก่
ลูกค้าผ่านกระบวนการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากความรู้และการ
ตรวจสอบความรู้     
    โกศล ดีศีลธรรม (2546) ได้น าองค์ประกอบหลักของการจัดการความรู้ออกเป็น 2 ส่วน คือ
สังคมวัฒนธรรมและองค์กร (Social-Cultural and Organizational Components) และ
องค์ประกอบทางเทคโนโลยี (Technological Components) ซึ่งองค์ประกอบทั้งสองตัวนี้ จะมี
ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management System :KMS) เป็นส่วนเชื่อมโยง
องค์ประกอบทั้ง 2 ส่วนเข้าด้วยกัน โดยที่กระบวนการของการจัดการความรู้สามารถแบ่งออกเป็น 4 
กระบวนการ ประกอบด้วย1.การสร้างและจัดหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 2.
การจัดการและการจัดเก็บความรู้ (Knowledge Organization and Storage) 3.การกระจายความรู้ 
(Knowledge Distribution) และ 4.การประยุกต์ความรู้ในการใช้งาน (Knowledge Application)  
   บดินทร์ วิจารณ์ (2547) ได้สรุปองค์ประกอบของการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย  5 
ขั้นตอนของการด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ดังน้ี 

1. Define เป็นการก าหนดชนิดของทุนทางปัญญาหรือองค์ความรู้ที่ต้องการ  
2. Create เป็นการสร้างทุนทางปัญญา หรือการค้นหา ศึกษาเพิ่มเติม  
3. Capture เป็นการเสาะหาและจัดเก็บองค์ความรู้ในองค์กรให้เป็นระบบทั้งองค์ความรู้ที่อยู่

ในรูปแบบสื่อต่างๆ (Explicit Knowledge) และในรูปแบบประสบการณ์ (Tacit Knowledge)  
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4. Share เป็นการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เผยแพร่ กระจ่าย ถ่ายโอนความรู้  
5. Use เป็นการใช้ประโยชน์ การน าไปประยุกต์ ใช้งาน ก่อให้เกิดประโยชน์ และเกิดผลสัมฤทธิ ์

 วิจารณ์ พานิช (2547 : 9) ให้ความหมายว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่
ด าเนินการร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรือหน่วยงานย่อยขององค์การ ซึ่งประกอบด้วย การ
ก าหนดความรู้ที่ต้องใช้(Define) การเสาะหาและยึดกุมความรู้ (Capture) การสร้างความรู้ (Create)
 การกลั่นกรอง (Distill) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share) (ซี่งเป็นสิ่งส าคัญที่สุด เพราะเป็น
การยกระดับความรู้) และการประยุกต์ใช้ความรู้ (Use) ท าให้เกิดผลจากการใช้ความรู้ และมีผลเชิง
ป้องกันกลับต่อขั้นตอนการจัดการความรู้ โดยกิจกรรมการจัดการความรู้ทั้ง 6 ขั้นตอน ที่เสนอโดย
วิจารณ์ พานิช ข้างต้น มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันและกันเป็นวงจร มิใส่ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 
ก่อน-หลัง แต่เป็นวัฎจักรที่หมุนเวียน ผลิตซ้ า พัฒนา และยกระดับขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุด 

สารสนเทศ (Information) คือ ข้อความที่ถูกน ามาเรียบเรียงไว้ที่ผ่านการประเมินผล ความรู้
(Knowledge) คือ สารสนเทศที่น าไปสู่การปฏิบัติหรือการใช้งาน เป็นแนวทางในการก าหนดความคิด 
พฤติกรรมและการสื่อสารระหว่างบุคคล และสุดท้ายปัญญา(Wisdom) คือ ความเข้าใจ โดยใช้ความรู้ 
ตามวัตถุประสงค์ (Albrecht 2003 : 191) ดังแผนภาพที่ 4 ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ของสารสนเทศกับความรู้ 

ที่มา : The KM Concept. (2004:4). www.kit.nt/specials/htm/ km the km concept.asp 

 
ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้จะประกอบด้วยการจัดหาหรือการสร้างความรู้  (Knowledge 

Acquisition) การแบ่ งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และการใช้หรื อการเข้ าถึ งความรู้ 
(Knowledge Utilization)   

Tannonbaum and Alliger (2000: 15-22) ได้เสนอ 4 มุมมองหลักที่จะท าให้การจัดการ
ความรู้มีประสิทธิภาพ คือ การแลกเปลี่ยนความรู้ การเข้าถึงความรู้ การซึมซับความรู้ และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้  

http://www.kit.nt/specials/htm/
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 Marali (2001:44-45) เสนอว่าการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 1 
การก าหนดความรู้ ขั้นตอนที่ 2 การสร้างความรู้ ขั้นตอนที่ 3 การเก็บข้อมูล ขั้นตอนที่ 4 การ
แลกเปลี่ยนความรู้ และขั้นตอนที่ 5 การแสวงหาความรู้ใหม่ โดยทั้ง 5 ขั้นตอน มีลักษณะเป็นพลวัตร 
ซึ่งต้องมีการด าเนินการอยู่เสมอ เพราะความรู้เกิดขึ้นใหม่ทุกเวลา เนื่องจากการแข่งขันทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในเวทีโลกสูงโดยมีรูปแบบพลวัตรดังแผนภาพที5่ ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 5 พลวัตรของการจัดการความรู้ตามแนวคิดของ Marali 

ที่มา : Marali.(2001:45). Knowledge Management and Organizational Competence 

 
นอกจากนี้ ยังได้มีการน าเสนอการจัดการความรู้ โดยออกแบบเป็นโมเดลต่างๆที่น่าสนใจหลาย

รูปแบบ เช่น โมเดลกระบวนการจดัการความรู้ที่ออกแบบโดย Probst; Raub; and Romhardt (Probst; 
Raub; and Romhardt : 2000) และโมเดลของTurban และคณะ (Turban and Aronson : 2001)  
ซึ่งเปน็โมเดลที่แตกต่างกันในตัวรูปแบบ แต่ก็ต้องอาศัยความสัมพันธ์เชื่อมโยงเช่นเดียวกันทั้งสองรูปแบบ 
โดยโมเดลของ Probst และ Romhardt ได้แบ่งกระบวนการจัดการความรู้ เป็น 6 ขั้นตอน คือการ
ก าหนดความรู้ที่ต้องการใช้ (Knowledge Identification) การจัดหาความรู้ที่ต้องการ (Knowledge 
Acquisition) การสร้างพัฒนาความรู้ ใหม่  (Knowledge Development) การถ่ายทอดความรู้ 
(Knowledge Transfer) การน าความรู้ไปใช้งาน (Knowledge Utilization) และการจัดเก็บความรู้ 
(Knowledge Storing) โดยการจัดการความรู้ตามโมเดลนี้เป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของ Mesh ที่แต่
ละกระบวนการมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ จะขาดช่วงหรือตอนใดตอนหนึ่งไม่ได้ 
(สมชาย น าประเสริฐชัย (2546: 104)) ดังแผนภาพที่ 6 
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แผนภาพที่ 6 กระบวนการจัดการความรู้ตามแนวคิดของ Probst and Raub และ Romhardt 

 

ส่วนโมเดลของ Turban และคณะ นั้น เป็นโมเดลกระบวนการจัดการความรู้ที่ออกแบบเป็น
ลักษณะของพลวัตร ซึ่งประกอบด้วย การสร้างความรู้ (Create) การกระจายความรู้ (Distribute) 
การใช้ความรู้ (Use) และการติดตาม / ตรวจสอบ (Monitor) ดังแผนภาพที่ 7 

 

 
แผนภาพที่ 7 โมเดลการจัดการความรู้ตามแนวความคิดของ Turban และคณะ 

 
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการจดัการความรู ้ 
Natarajan, G และ Shekhar , S. (2001) ได้อธิบายถึงการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการจัดการ

ความรู้ โดยสามารถใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) เพื่อแสดงถึง
รายละเอียดของการใช้ข้อมูลโดยมีหลักฐานที่ถูกต้อง การสร้างความรู้สามารถน าไปใช้ส าหรับในการอ้างอิง
ได้ อีกทั้งเทคโนโลยียังมีประโยชน์ในส่วนของการเก็บรักษา (Storage) สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการ
ระบบฐาน (Bedrock Systems) โดยการพัฒนาระบบเหล่านี้ให้มีความพร้อม ซึ่งองค์กรสามารถเลือกงานที่
ตรงกับข้อมูลที่มีอยู่และโครงสร้างสารสนเทศ สรุปและท าให้เป็นมาตรฐาน แล้วจึงน ามาเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลได ้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการความรู้ได ้

โดยลักษณะเทคโนโลยีทีน่ ามาใช้ในการจัดการความรู ้มีหลายรูปแบบ อาทิเช่นคลังข้อมูล (Data 
Warehousing) ปัญญาประดิษฐ์ และระบบผู้เชี่ยวชาญ (Artificial Intelligence and Expert Systems) 
ระบบเครือข่าย (Networking) การเผยแพร่บนเว็บและไฮเปอร์เท็กซ์ (Web Publishing and 
Hypertext) การค้นหาข้อมูล และเหมืองข้อมูล (Search Engines and Text Mining) การจัดการ
เอกสาร (Document Management) กระบวนงาน (Workflow) การร่วมกัน (Collaboration) 
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เทคโนโลยีที่ใช้ในการเผยแพร่ (Dissemination Technologies) และระบบการจัดการฐานความรู้ 
(Knowledge-Based Management Systems: KBMSs)  

ส าหรับเทคโนโลยีที่ใช้ในการสนับสนุนระบบการจัดการความรู้ในปัจจุบันนี ้มีการพัฒนาเจริญ 
ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง แต่สิ่งส าคัญในการเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ในระดับ 
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล หรือกลุ่มคนก็ควรค านึงถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเหล่าน้ี
ด้วย เนื่องจากในหลายหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนพบว่า บุคลากรในองค์กรบางส่วน
ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อน าไปสู่การแสวงหาความรู้ เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน หรือการสร้างความรู้ ในบางองค์กรอาจจะมีผู้ที่มี
ความสามารถในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ประเด็นดังกล่าวนี้อาจส่งผลให้องค์กรนี้
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการแสวงหาผนวกกับความรู้ที่มีอยู่ของตนเองน าไปพัฒนาจนกลายเป็น
ความรู้ใหม่ได้ สามารถน าความรู้ใหม่ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นภายในองค์กรได้รับรู้และเรียนรู้ต่อไป
ได้อีก สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลในองค์กร 

สรุปได้ว่าการจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการที่ประกอบด้วยหลายๆขั้นตอนที่มีการ
น าเอาความรู้ฝังลึกในคนและความรู้ชัดแจ้งมาใช้เพื่อการพัฒนาองค์กร โดยมีเป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์
ของงานที่สูงขึ้นกว่าเดิม ส่งผลถึงผลผลิตและบริการที่เพิ่มขึ้นและดีขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ
ต่างๆ 6 ขั้นตอน คือ การก าหนดความรู้ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ 
การเก็บความรู้ และการน าความรู้ไปใช้  

จากการที่ได้ศึกษาค้นคว้าจากต าราและเอกสารต่างๆเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการพัฒนาต่างๆ 
พบว่ารูปแบบและวิธีในการพัฒนาบุคลากรนั้นมีหลากหลายวิธี ทั้งรูปแบบที่ใช้เวลาสั้น คือสามารถใช้
รูปแบบนั้นๆในการพัฒนาพร้อมทั้งสามารถท าให้เสร็จได้ในครั้งเดียว และรูปแบบที่เป็นวิธีการขั้นตอน
ที่ต้องใช้เวลาระยะยาวและควรมีการใช้รูปแบบการพัฒนาอย่างมีขั้นตอนและอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรูปแบบ
และวิธีการพัฒนาสมรรถนะต่างๆในตัวบุคคลจะเป็นการดึง Tacit Knowledge ในตัวบุคคลหนึ่งๆ ให้
ออกมาเป็น Explicit Knowledge ได้และส่วนนี้เป็นสิ่งส าคัญต่อระบบการพัฒนาความรู้ในองค์กร ซึ่ง
สามารถท าได้ผ่านกระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบ ในปัจจุบันผู้ศึกษาเห็นว่ามีการน ารูปแบบต่างๆมา
ใช้ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา แต่ก็ท าแบบเฉพาะเจาะจงเป็นเพียงรูปแบบเดี่ยวๆ จึงท าให้ใน
การพัฒนาแต่ละครั้งอาจจะเกิดช่องว่างที่ท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างไม่สมบูรณ์และเกิดข้อบกพร่อง  

กลุ่มนิ เทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ได้กล่าวไว้ว่า การ
เสริมสร้างพลังหรือท าให้ครูเกิดสมรรถนะ การจะน าวิธีการใดวิธีการหนึ่งมาพัฒนาอาจจะไม่ประสบ
ความส าเร็จ จ าเป็นต้องใช้หลายๆวิธีควบคู่กัน วิธีการหนึ่งที่มีการใช้และประสบผลส าเร็จคือ การ
พัฒนาด้วยวิธีการเสริมพลัง (Empowered Development Approach) ซึ่งแบ่งการพัฒนาออกเป็น 
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4 มิติ ประกอบด้วย การอบรม (Training) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) การชี้แนะ (Coaching) และ
การนิเทศ (Supervision)  

ดังนั้นหากน าวิธีและรูปแบบวิธีการต่างๆ มาผนวกบูรณาการใช้ในการพัฒนาครูร่วมกัน ไม่ว่า
จะเป็นวิธีการพัฒนาครูด้วยวิธีการชี้แนะหรือสอนงาน (Coaching) วิธีการนิเทศหรือระบบพี่เลี้ยง 
(Mentoring) วิธีการให้ค าปรึกษา(Counselling) วิธีการพัฒนาครูด้วยการฝึกอบรมและพัฒนา 
(Training) การนิเทศ (Supervision) ตลอดจนเครื่องมือในการสนับสนุนวิธีการพัฒนาครูด้วยการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยใช้วิธีการคัดเลือกรูปแบบต่างๆและน าจุดที่ดีของแต่
ละวิธีการมาใช้และจัดล าดับเวลาขั้นตอนในการสอดแทรกวิธกีารต่างๆเข้าในโมเดลการพัฒนาอย่างถูก
วิธี และเหมาะสมกับ สอนได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งเมื่อได้ท าการศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบ
ต่างๆแล้ว พบว่าแต่ละวิธีมีข้อดีหรือจุดเด่น/จุดด้อยหรือข้อจ ากัด ดังตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 2.1 ตารางวิเคราะห์ข้อดีหรือจุดเด่น/จุดด้อยหรือข้อจ ากัด ของแต่ละรูปแบบการพัฒนา 
วิธีการพัฒนา จุดเด่น / ข้อด ี จุดด้อย / ข้อจ ากัด 

การชี้แนะ
หรือ 

การสอนงาน
(Coaching) 

- เป็นการท างานโดยระบุเป้า
หมายความ ส าเร็จร่วมกัน 

- เป็นตัวช่วยสร้างวัฒนธรรมใน
โรงเรียนในการท างานและการ
ประเมินผลร่วมกัน 

- เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องด้วยความ
ช่วยเหลือและติดตาม  

- เป็นการกระจายงาน ท าให้การ
ควบคุมงานง่ายขึ้น จูงใจผู้รับการ
พัฒนาในการท างาน 

- ช่วยให้กระบวนการมอบหมายงาน
เกิดผลสมบูรณข์ึ้น เกิดความมั่นใจทั้ง
สองฝ่าย 

 
 
 
 

- การสอนจ าเป็นต้องท าอย่างมีแบบ
แผนเป็นขั้นตอน ท าให้ได้ผลช้า 

- การช้ีแนะจะต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือที่
ครบถ้วนตามที่ควรจะมีในสถานที่จริง
หลีกเลี่ยงอุปกรณ์จ าลอง ซึ่งมีไม่เพียงพอ 

- ผู้สอนจ าเป็นต้องสนใจเทคนิค 

เพื่อที่จะน ามาใช้ในการปรับปรุงวิธีการ
ชี้แนะ ซึ่งเป็นความสามารถที่ต้องฝึกฝน 
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ระบบพี่เลี้ยง 
(Mentoring) 

- มีผู้ใหค้ าชี้แนะเป็นพ่ีเลี้ยง และปรับ
ทัศนคติ และคณุลักษณะใหค้รูใหม ่

- เกิดการท างานร่วมกันของกลุ่มคน 

- สร้างระบบการสื่อสารแบบสอง
ช่องทาง 

- สร้างกลุ่มคนทีม่ีศักยภาพได้เรว็กว่า
ปกต ิ

- จูงใจให้ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานและ
ศักยภาพในการท างานสูงให้คงอยู่กับ
หน่วยงาน 

- กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานสร้างผลงาน
มากขึ้น พร้อมที่จะท างานหนักและ
ท้าทายมากขึ้น 

- สร้างบรรยากาศของการน าเสนอ
งานใหม่ๆ หรอืความคิดนอกกรอบ
มากขึ้น 

- พีเ่ลี้ยงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทัศนคติ หรือความคิดใน
เชิงบวก (Positive Thinking) มีความ
ประพฤติดี เป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีไม่เพียงพอ 

- Mentor ชอบท าตัวมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น  

- Mentee ต้องเป็นผู้ที่ชอบความท้าทาย
และเต็มใจ พร้อมที่จะท างาน
นอกเหนือจากงานปกติ (หาได้ยาก) 
- Mentee ต้องเป็นผู้ที่เต็มใจรบัฟังค า
ชี้แนะและข้อมูลป้อนกลับจากผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ ซึ่ง
เป็นไปได้น้อย 

การให้
ค าปรึกษา 

Counselling 

- ผู้ให้ค าปรึกษาเข้าใจถึงปัญหา  

- ผู้ปรึกษาเข้าใจปัญหาของตน และ
แนวทางและวิธีการในการปฏิบัติมาก
ขึ้น 

- ผู้ได้รับค าแนะน าสามารถเข้าถึง
ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น 

- เกิดแรงจูงใจในการแก้ไขปัญหา 
และการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ 

- ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเด็น
ปัญหา และเขา้ใจในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

- ใช้เวลาในการให้ค าปรึกษามาก เพราะ
ในการปฏิบัติงานจริง ย่อมมีปัญหาที่
หลากหลาย  
- ต้องอาศัยความร่วมมืออันดีระหว่าง
ผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับค าปรกึษา จึงจะ
ประสบผลส าเร็จ 
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การฝึกอบรม
และพัฒนา 

(Training) 

-  ผู้รับการอบรมมีความรู้ ทกัษะ เกิด
ความมั่นใจ รู้ถึงมาตรฐานการท างาน 

ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดขวัญ
ก าลังใจในการท างาน 

- ประหยัดเวลาในการที่จะใช้สอน
หรือแนะน างานต่างๆ 

- ให้ความรู้ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว 

- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน 

- การฝึกอบรมท าให้เกิดความเบื่อหน่าย 

- หลังจากที่การฝึกอบรมเสร็จสิ้น ควรม ี
การติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่า ซึ่งเป็นภารกิจที่
ส าคัญ แต่องค์กรส่วนใหญ่ขาดการ
ติดตามผล 

- ต้องเตรียมงบประมาณและหลักสูตร
ในการอบรมให้เพียงพอ 

การนิเทศ 

(Supervision) 
- เป็นระบบช่วยเหลือครูให้เกิด
สมรรถนะ โดยให้ครูปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ไป
พร้อมๆกัน 
- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- สามารถพัฒนาได้ทั้งคน งาน 

ประสานสัมพนัธ์ และสร้างขวัญ
ก าลังใจ 
- บุคคลที่ท าการนิเทศสามารถเป็น

ใครก็ได้ ทีม่ีความรู้ความสามารถ 

- ต้องใช้ความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย 

- ผู้ให้การนิเทศต้องมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ 

- ผู้รับการนิเทศต้องพร้อมที่จะปรับปรุง
โดยปราศจากอคต ิ

การจัดการ
ความรู้ 

Knowledge 
Managemen

t 

- การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือที่
ช่วยสนับสนุนการพัฒนรูปแบบอ่ืนๆ
ได้อย่างดี 
- ช่วยท าให้เรียนรู้จากประสบการณ์
ของคนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
- สามารถประมวลความรู้เป็นระบบ
และต่อยอดความรู้ของตนเองให้
เกิดผลชัดเจน  
- แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับคนอ่ืนได้
โดยง่าย 
 

- การจัดการความรู้จ าเป็นต้องมีการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา และ
ประกอบด้วยงานจ านวนมาก  
- จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือ 
- บุคคลจะไม่สมัครใจในการแบง่ปัน
ความรู้ หากเขาขาดข้อตกลงในการ
ท างานร่วมกัน 
- ข้อมูลที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน จะท าให้
สารสนเทศขาดความพอดี 
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 - ระบบการจัดการความรูจึงเป็น

เทคนิคที่ช่วยท าให้ระบบต่างๆ ของ
โรงเรีย และ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีประสิทธิภาพ 

- สามารถน าความรู้ใหม่ไปถ่ายทอด
ให้บุคคลอื่นไดร้ับรู้และเรียนรูต้่อไป
ได ้

เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

- KM เป็นกระบวนการทางสังคม ซึ่งต้อง
อาศัยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 

บุคลากรในองค์กรบางส่วนไม่สามารถใช้
เทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การแสวงหา
ความรู ้

 

จากตารางการวิเคราะห์ข้อดีหรือจุดเด่น/จุดด้อยหรือข้อจ ากัด ของแต่ละวิธี สรุปได้ว่าควรมี
การน าข้อดีของแต่ละรูปแบบการพัฒนามาบูรณาการใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละตัวกิจกรรม และ
ช่วงเวลา เพื่อให้เกิดรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
2.2 กฎหมายและนโยบายเกี่ยวข้องกับรูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 บัญญัติ
ไว้ในมาตรา 11 ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอโดยต้องรับข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้
เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกันทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้” 

กระทรวงศึกษาธิการ (2557:1) ก าหนดการส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากร
หลักในระบบการศึกษา โดยจะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงใน
สังคม เป็นบุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรู้
และทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและ
คุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งมีเป้าหมายในการ
ด าเนินนโยบายตอนหนึ่งคือ มุ่งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู การ
เป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาตาม
เส้นทางวิชาชีพและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้อย่างเป็นระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนา
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ตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการระบบคลังความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม  
 นอกจากนี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการเองได้เล็งเห็นความส าคัญของระบบการผลิตและพัฒนา
ครูอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการจัดการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2558 ในประเด็นเกี่ยวกับ
การปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู โดยได้มีการรับทราบรายงานสรุปแนวทางทางแก้ปัญหาและการ
ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู ที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ และ
ผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตครูในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาและการปฏิรูประบบ
ผลิตและพัฒนาครู ให้การผลิตบุคลากรสาขาวิชาชีพครูมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อน าเสนอต่อรัฐบาลต่อไป  โดยมีข้อเสนอ
แนวคิดที่น่าสนใจใน 2 ส่วนคือ 
       1) การผลิตครู เช่น การผลิตครูในระบบปิดเน้นสาขาที่ขาดแคลนจ าเป็น และผูกกับการมีงานท า 
การจัดท าฐานข้อมูลความต้องการครูในแต่ละสาขาวิชาอย่างน้อย 5 ปี การผลิตครูบางส่วนในระบบ
เปิดเพื่อรองรับความต้องการครูในสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การก าหนด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน 
       2) การใช้และการพัฒนาครู เช่น การสร้างเครือข่ายการพัฒนาระหว่างสถาบันฝ่ายผลิตและ
สถานศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัยเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงกับสถานศึกษา เพื่อช่วยในการฝึกอบรมครู การสอน
งาน และให้ค าปรึกษา 

ในส่วนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  (ศธ.) ล่าสุด ในงานแถลงข่าวผลงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 โดยกล่าวว่า ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่
ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาที่สะสมมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน และด าเนินการควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการศึกษาไทยในระยะ
ยาว โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ยึดนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติไว้
เป็นแนวทางหลักในการด าเนินการ โดยสรุปผลงานของกระทรวงศึกษาธิการที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่
ส าคัญประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในสาขาที่มีความขาดแคลน การปรับปรุง
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายและการเลื่อนวิทยฐานะ การปรับปรุงระบบการพัฒนาครู การพัฒนา
ระบบการผลิตครู และการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ซึ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องคือการปรับปรุงระบบการ
พัฒนาครู ได้มีการด าเนินการโดยพัฒนาระบบการพัฒนาครูจากเดิมที่มุ่งเน้นการจัดการฝึกอบรมตาม
สถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์น้อยและสิ้นเปลืองงบประมาณ มาเป็นระบบการจัด  Coaching 
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Team ไปท าการฝึกอบรมให้กับครูในพื้นที่โดยตรง ซึ่งเป็นการด าเนินการเชิงรุกและเป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนมากกว่า 

2.3 สภาพปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู 
ในปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาครูเป็นจ านวนมาก โดยมีรูปแบบ

วิธีการในการพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้ 
2.3.1 การฝึกอบรม (Traning) 
การจัดอบรมเป็นระบบที่เกิดขึ้นได้บ่อยที่สุดในสถานศึกษาและมีมาตั้งแต่ในอดีตต่อเนื่อง

มาถึงปัจจุบัน มีการใช้อย่างแพร่หลายทุกหน่อยงาน ตั้งแต่ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงระดับประเทศ อันเนื่องมาจากการ
ฝึกอบรมมีการบริหารจัดการที่คล่องตัว ท าได้ง่าย ในการฝึกอบรมนั้น มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ท าการฝึกอบรม โดยมีทั้งการอบรมแบบบรรยาย และการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เช่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยเกมส์  เป็นเวลา 3 วัน จัดโดย 
ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ โดยในการจัดการฝึกอบรมนี้จะเป็นเพียงการ
ฝึกอบรมระยะสั้น มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ และทักษะเฉพาะเรื่อ ง มีการ
ประเมินผลการฝึกอบรมหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมทันที 

ทั้งนี้ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า 
ในระบบการพัฒนาครูทั่วไปที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาครูด้วยการจัดการอบรมตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งให้
ครูออกนอกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการอบรม ท าให้เสียเวลาในการเรียนการสอน เสียค่าใช้จ่าย 
สิ้นเปลืองงบประมาณ ดังนั้นควรจะมีระบบการพัฒนาครูที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

2.3.2 การช้ีแนะหรือสอนงาน (Coaching) 
ในรูปแบบการพัฒนานี้ เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการปี 2558 ที่เล็งเห็นปัญหาในการ

พัฒนาครู และมุ่งปรับปรุงระบบพัฒนาครู โดยมุ่งพัฒนาระบบการพัฒนาครูจากเดิมที่มุ่งเน้นการจัดการ
ฝึกอบรมตามสถานที่ต่างๆ ที่ เกิดประโยชน์น้อยและสิ้นเปลืองงบประมาณ มาเป็นระบบการ
จัด Coaching Team ไปท าการฝึกอบรมให้กับครูในพื้นที่โดยตรง ซึ่งเป็นการด าเนินการเชิงรุกและเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากกว่า (แถลงผลงานของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 6 เดือน : 2558) 
ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับแนวทางการยกระดับคุณภาพครูในศตวรรษที่ 21 ของส านักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ที่เสนอแนวทางมุ่งเน้นการพัฒนาครูต้นแบบ หรือการสร้างระบบครู 
Coach ให้ครูเพื่อเป็นแนวทางในการท างานระหว่างครูผู้มีประสบการณ์กับเพ่ือครูในการแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ของเด็กเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล ตลอดจนการมีระบบพี่เลี้ยงและการให้ค าปรึกษาหารือ 
(Coaching & Mentoring) กับครูที่ยังขาดประสบการณ์ มีการสร้างเครือข่ายที่สามารถประสานความ
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ร่วมมือระหว่างครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ รวมทั้งมีการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่เข็ม
แข็งทางวิชาชีพ (ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน : 2557) 

2.3.3 การบูรณาการรูปแบบ Coaching และ Mentoring 
ในป ี2556 คณะครุศาสตร ์จุฬาฯ ในโครงการพัฒนาครูโดยการใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็น

พี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ส าหรับครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ โดยมีจุดเด่นที่เข้ากับ
ยุคสมัย มีการน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาคร ูเช่น มีการเปิดบล็อกส าหรับใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
, การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย รวมไปถึงการท าเว็บไซต์เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

2.3.4 ระบบการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา ผ่าน TEPE Online  
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ 

TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on Mission and 
Functional Areas as Majors) โดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยระบบ TEPE 
Online นี้ท าขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่จะมีส่วนส าคัญต่อการก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคของการ
ปฏิบัติงานของครูในพื้นที่ต่างๆ เพราะครูสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์ 

โดยหลักการ ของระบบ TEPE Online คือ “พัฒนาครู ก้าวสู่อนาคตชาติ ทุกคนเรียนรู้ได้ ทุก
ที่ ทุกเวลา” (Anyone, Anywhere, Anytime) ผ่านการด าเนินการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย เพื่อประหยัดเวลาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประหยัดงบประมาณของส่วนราชการ 
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลัก ของระบบ TEPE Online ได้แก่ ครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวนกว่า 
4 แสนคน รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอื่นของกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ว่าจะเป็น
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) หรือส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) ที่จะมีการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบนี้ในโอกาสต่อไป 

ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้พัฒนาระบบ TEPE Online 
ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านหลักสูตรและเนื้อหาสาระ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการขอมีและต่อใบประกอบวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ และเพื่อ
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ต าแหน่ง โดย หลักสูตรของแต่ละกลุ่มเป้าหมายจะแตกต่างกัน แต่แบ่ง
ออกเป็น 3 กรอบหลักเหมือนกัน ได้แก่ 1) องค์ความรู้มาตรฐานต าแหน่ง 2) สมรรถนะหลัก และ 3) 
สมรรถนะสายงาน  

จะเห็นได้ว่าในการพัฒนาด้วยรูปแบบ ระบบ TEPE Online จะสามารถลดค่าใช้จ่ายและ
ระยะเวลาในการเดินทางจากการฝึกอบรมรูปแบบเดิมได้ หากแต่ควรมีการค านึงถึงความพร้อมในด้าน
ปัจจัยทางเทคโนโลยีของบุคลากรครู ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเครือข่าย



 

 

50 

อินเตอร์เน็ต ตลอดจนความพร้อมด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ดังนั้นควรจะมีการ
เตรียมความพร้อมทางสมรรถนะครูก่อนที่จะน าไปสู่การใช้รูปแบบ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครู และรูปแบบวิธีการในการพัฒนา
โดยส่วนมากจะเห็นเป็นการใช้รูปแบบการฝึกอบรมเป็นส่วนมาก และมีการใช้รูปแบบเดี่ยวๆไม่ค่อยมี
การบูรณาการรูปแบบมากนัก แต่อย่างไรก็ตามจากนโยบายและแนวทางการพัฒนาครูต่างๆที่ได้ศึกษา
ของภาครัฐแสดงให้เห็นถึงความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาครูและรูปแบบวิธีการในการ
พัฒนาสมรรถนะครู ที่เล็งเห็นว่าลักษณะของกิจกรรมประเภทการฝึกอบรมเพียงอย่างเดียวนั้นมี
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และต้องใช้งบประมาณของภาครัฐจ านวนมาก ทั้งยังเสียเวลาและไม่สามารถที่
จะมีการพัฒนาได้อย่างทั่วถึงกับบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จึงส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยน
รูปแบบในการพัฒนาครแูละหาแนงทางในการพัฒนาครูในรุปแบบอื่นๆต่อไป  

นอกจากนี้ในส่วนของรูปแบบการพัฒนาแต่ละรูปแบบยังมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะที่
จ าเป็นในลักษณะแตกต่างกันออกไป สมรรถนะที่ไม่เหมือนกันกันย่อมเหมาะสมกับรูปแบบวิธีการ
พัฒนาที่แตกต่างกัน  สามารถสังเคราะห์ออกมาเป็นตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการ
สอนและรูปแบบการพัฒนาได้ดังดาราง ต่อไปนี ้
  



 

 

51 

ตารางที่ 2.2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการพัฒนาและสมรรถนะการสอน 
 

                 รูปแบบการพฒันา 
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 จากตารางแสดงให้เห็นถึงความสัมพันฺธ์ขององค์ประกอบมาตรฐานสมรรถนะทางการสอน 
(SEAMEO INNOTECH ,2010) กับรูปแบบที่ใช้ในการพัฒนาครูต่างๆ ซึ่งพบว่าวิธีการในการพัฒนานั้น
มีความแตกต่างกันออกไปตามมาตรฐานสมรรถนะทางการสอน โดยแต่ละวิธีการนั้นก็เหมาะสมกับ
การพัฒนาสมรรถนะครูทัศนศิลป์ที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การช้ีแนะ การสอนงาน (Coaching) เป็นกระบวนการระหว่างการท างานของคนสองคน
หรือมากกว่านั้น เป็นการท างานโดยระบุเป้าหมายและความส าเร็จร่วมกัน การอธิบายความส าคัญของการ
เรียนรู้โดยผู้เข้าร่วมเป็นผู้ก าหนดและเปิดโอกาสในการเรียนรู้ใหม่ๆ มีปฏิสัมพันธ์และสนับสนุน อ านวย
ความสะดวกแก่กันในการพัฒนาไปสู่สิ่งที่จะเกิดขึ้น โดยองค์ประกอบสมรรถนะที่วิธีการพัฒนาครูด้วยการ
Coaching สามารถพัฒนาได้นั้นส่วนมากจะมีความเกี่ยวข้องกับ สมรรถนะด้านความรู้ และสมรรถนะด้าน
ทักษะ 

2. ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เป็นการดูแลบุคลากรใหม่จากบุคคลที่เป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถเป็นที่ยอมรับ ที่สามารถให้ค าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือ ให้ผู้ถูกดูแลพัฒนาศักยภาพ
สูงขึ้น และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยองค์ประกอบสมรรถนะที่วิธีการ
พัฒนาครูด้วยการ Mentoring สามารถพัฒนาได้นั้น ส่วนมากจะมีความเกี่ยวข้องกับสมรรถนะด้าน
คุณลักษณะ และสมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม 

3. การฝึกอบรม (Training) เป็นกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงการท างานของบุคคลและ
องค์กร โดยการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู ้ทักษะ และทัศนคติ จะช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ การฝึกอบรมมีจุดประสงค์เพื่อให้บุคคลมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการท างาน เกิดความรักในองค์กร โดยองค์ประกอบสมรรถนะที่วิธีการพัฒนาครูด้วย
การ Trainingสามารถพัฒนาได้นั้นส่วนมากจะมีความเกี่ยวข้องกับสมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะ
ด้านทักษะ และสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. การให้ค าปรึกษา (Counselling) เป็นการช่วยเหลือรูปแบบหนึ่ง ที่อาศัยความสัมพันธ์
และการสื่อสารระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับการปรึกษา เพื่อให้ผู้รับการปรึกษาเกิดความเข้าใจ
ตนเอง เข้าใจปัญหา ได้ความรู้และทางเลือกในการแก้ปัญหานั้นอย่างเพียงพอ มีสภาพอารมณ์และ
จิตใจที่พร้อมจะคิดและตัดสินใจด้วยตนเองโดยองค์ประกอบสมรรถนะที่วิธีการพัฒนาครูด้วยการ 
Counsellingสามารถพัฒนาได้นั้นส่วนมากจะมีความเกี่ยวข้องกับสมรรถนะด้านทักษะ และ
สมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม 

5. การนิเทศ (Supervision) เป็นกระบวนการพัฒนาครู เพื่อให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน การนิเทศจึงเป็นกระบวนการในการแนะน าช่วยเหลือครูให้มีสมรรถนะ 
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมาย โดย
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องค์ประกอบสมรรถนะที่วิธีการพัฒนาครูด้วย Supervision สามารถพัฒนาได้นั้นส่วนมากจะมีความ
เกี่ยวข้องกับสมรรถนะด้านทักษะ และสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

6. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการในการน าความรู้ที่มี
อยู่หรือได้เรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การสร้าง การ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือในเอกสารต่างๆ มาพัฒนาให้เป็น
ระบบ เพื่อให้ผู้รับความรู้สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และน าไปใช้ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดการความรู้จึงเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนรูปแบบวิธีการพัฒนาทั้ง
ระบบได้เป็นอย่างดีโดยองค์ประกอบสมรรถนะที่วิธีการพัฒนาครูด้วยการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management)สามารถพัฒนาได้นั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับสมรรถนะแทบทุกด้าน อันประกอบด้วย 
สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะ สมรรถนะด้านคุณลักษณะ สมรรถนะด้านมาตรฐาน
จริยธรรมและค่านิยม และสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้เนื่องจากว่า
กระบวนการจัดการความรู้สามารถช่วยสนับสนุนให้รูปแบบการพัฒนาแบบต่างๆสามารถด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
  จะเห็นได้ว่า วิธีการในการพัฒนาครูนั้นประกอบด้วยวิธีการหลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีการใน
การพัฒนานั้นก็มีความเหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมในการพัฒนาที่แตกต่างกัน ใน
กระบวนการวิธีการพัฒนาแต่ละวิธีนั้น มีข้อดีและข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน ในการพัฒนาสมรรถนะหนึ่งๆ 
อาจเหมาะกับวิธีการพัฒนาแบบหนึ่ง ในขณะที่ในการพัฒนาสมรรถนะที่แตกต่างกันออกไปก็อาจจะ
เหมาะกับรูปแบบวิธีในการพัฒนาอีกวิธีหนึ่ง หากเลือกใช้เพียงแค่วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ย่อมไม่สามารถ
พัฒนาได้อย่างครอบคลุมหรือเกิดประสิทธิผลในองค์รวมได้ เนื่องจากแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจ ากัดใน
ตัวเอง จึงควรมีการเลือกใช้วิธีในการพัฒนาที่เหมาะสมกับเนื้อหาและบริบทที่ต้องการจะพัฒนา และ
น าวิธีการต่างๆมาบูรณาการร่วมกัน ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนรูปแบบการ
พัฒนาต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะอย่างรอบด้าน ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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3. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนครูทัศนศิลป ์

3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนครูทัศนศิลป์ 
Amanda Allison (2013) กล่าวถึงการวางรูปแบบขององค์ประกอบของกิจกรรมในการ

พัฒนาครูควรจะได้รับการออกแบบโดยกลุ่มคนที่มีความคุ้นเคยกับบริบทโดยรวม ( local people) 
และเพื่อที่จะให้ Professional Development มีประสิทธิภาพน้ัน จะต้องให้ครูผู้สอนเกิดความเข้าใจ 
ในความเชื่อมโยงของกิจกรรมและงานศิลปะของตัวครูผู้สอนเองในฐานะของครูศิลปะ ดังนั้นการวาง
รูปแบบกิจกรรมและแนวทางในการพัฒนาได้นั้น จะต้องเข้าใจถึงเนื้อหาที่ใส่ลงไปในแนวทางการ
พัฒนาที่ตรงกับความต้องการของครูผู้สอนอย่างแท้จริง 

NAEA (2014)  ได้กล่าวถึงคุณลักษณะ13ประการของครูทัศนศิลป์ที่มีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 

14.ครูทัศนศิลป์ควรจะต้องเข้าใจในทัศนศิลป์อย่างละเอียดถี่ถ้วน 
15.ครูทัศนศิลป์ควรเข้าใจคุณลักษณะส่วนตัว ความสามารถ ลักษณะในการเรียนรู้ของผู้เรียน  
16.ครูทัศนศิลป์ควรเข้าใจความหลากหลายของสังคมและรากฐานวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
17.ครูทัศนศิลป์ควรมีความสามารถในการเลือกเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนการสอน 
18.ครูทัศนศิลป์ควรเลือกระดับความเหมาะสมของเนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับของผู้เรียน 
19.ครูทัศนศิลป์ควรรู้จักใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
20.ครูทัศนศิลป์ควรสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน 
21.ครูทัศนศิลป์ควรจะมีการสะท้อนกลับการปฏิบัติการสอนของตนเองอย่างมีระบบ 
22.ครูทัศนศิลป์ควรมีการประเมินการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
23.ครูทัศนศิลป์ควรมีความร่วมมือร่วมใจกับครูผู้สอนคนอื่น 
24.ครูทัศนศิลป์ควรจะอุทิศตนต่อโรงเรียนและชุมชน 
25.ครูทัศนศิลป์ควรจะเป็นผู้ที่มีการพัฒนาวิชาชีพตนเองอย่างต่อเนื่อง 
26.ครูทัศนศิลป์ควรจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาของวิชาชีพ 
จากการศึกษาสมรรถนะการสอนของ SEMEO INNOTECH และคุณลักษณะครูทัศนศิลป์ 13 

ประการ ของ NAEA สามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะครูทัศนศิลป์คือ คุณลักษณะความสามารถที่มีอยู่ใน
ตัวครูผู้สอน ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนทัศนศิลป์ ท าให้สามารถปฏิบัติงาน
ในความรับผิดชอบได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ซึ่งในสมรรถนะประกอบด้วย ความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะ มาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
สมรรถนะของครูทัศนศิลป์มีองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ ดังแผนภาพที่ 8 
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แผนภาพที่ 8 องค์ประกอบ 5 ประการของการพัฒนาสมรรถนะของครูทัศนศิลป ์

 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
1. Professional knowledge ด้านความรู้ หมายถึง มีความเชี่ยวชาญหรือความช านาญใน

เนื้อหาทัศนศิลป์ (ศิลปะปฏิบัติ สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลป์ และศิลปวิจารณ์) มีความรู้ใน
มาตรฐานการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ หลักการจัดการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยี การใช้ภาษาอังกฤษ 
และความรู้ในพฤติกรรมต่างๆของผู้เรียน 

2. Professional skills ด้านทักษะ หมายถึง มีความช านาญในทักษะการจัดการเรียนการ
สอนทางทัศนศิลป์ (ศิลปะปฏิบัติ สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลป์ และศิลปวิจารณ์) ทักษะในการ
บริหารจัดการห้องเรียน ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะในการวัดประเมินผลผู้เรียน ทักษะใน
การใช้เทคโนโลยี และทักษะในการบูรณาการ 

3. Personal characteristics ด้านคุณลักษณะ หมายถึง มีคุณลักษณะที่ดี มีความร่วมมือ
ร่วมใจในการท างาน รักในวิชาชีพครู มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส านึกในหน้าที่ รู้จักปรับตัว และตรง
ต่อเวลา 

4. Profession/Personal Ethical standards and values ด้านมาตรฐานจริยธรรมและ
ค่านิยมหมายถึง ความมีจริยธรรม การเป็นตัวอย่างที่ดี และน่าเคารพต่อผู้เรียนและคนในชุมชน 
ประกอบด้วย การอุทิศตนต่อชุมชน ทัศนคติที่ดีที่มีต่อผู้เรียน การปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีการ
วางตัวที่ดี และมีความรับผิดชอบ 
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5. Professional development and lifelong learning ด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต หมายถึง การกระท าที่สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่จะพัฒนาความสามารถในการจัด 
การเรียนการสอน มีการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การพัฒนา
วิชาชีพ การเตรีมการสอนที่ดี การวิจัยเพื่อพัฒนา การจัดท าสื่อการสอนที่มีคุณภาพ และการน าเสนอ
ผลงาน 
  จะเห็นได้ว่าการพัฒนาสมรรถนะครูนั้นเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงและให้ความส าคัญ และถูกน ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในโครงสร้างของหน่วยงานต่างๆ ในส่วนของทัศนศิลป์ก็เช่นกันมีการให้ความส าคัญและจัด
โครงการต่างๆที่น าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะในบุคลากร หากแต่ยังขาดรูปแบบการสนับสนุนและพัฒนาที่
เป็นรูปธรรมและสามารถน าไปใช้ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้การพัฒนาสมรรถนะนั้นมีความส าคัญมากต่อตัว
บุคคลและองค์กร โดยการพัฒนาสมรรถนะที่ดีนั้นต้องท าให้เกิด 5 ส่วน คือ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ 
มาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม และการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะเกิดขึ้นและส่งผล
เป็นสมรรถนะที่ดีในแต่ละตัวบุคคล เมื่อครูมีความรู้ความสามารถ มีทักษะตลอดจนทัศนคติที่ดีก็ย่อมจะ
ส่งผลดีต่อกระบวนการสอนและน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน แตจ่ากการศึกษาค้นคว้าในปัจจุบันยังไม่พบ
รูปแบบวิธีการและที่เป็นกลไกในการพัฒนาสมรรถนะครูทัศนศิลป์และการน าไปใช้ที่ชัดเจน ดังนั้นหากมี
การก าหนดรูปแบบแนวทางและขั้นตอนในการพัฒนาสมรรถนะครูทัศนศิลป์ที่ชัดเจนได้ ก็ย่อมส่งผลต่อ
การพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทั้งตัวผู้สอน ผู้เรียน และองค์กรอย่างมีประสิทธิผล 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะทางการสอนและคุณลักษณะเฉพาะ
ของครูทัศนศิลป์ ส่งผลให้เห็นถึงสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครุทัศนศิลป์และ
สมรรถนะที่สอดคล้องกัน ซึ่งสามารถสังเคราะห์ออกมาเป็นตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะทางการสอนและคุณลักษณะเฉพาะของครูทัศนศิลป์ ดังตารางที่ 2.3 ต่อไปนี ้
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ตารางที่ 2.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะครูทัศนศิลปแ์ละสมรรถนะการสอน 
 
 

 คุณลักษณะ 
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 จากตารางแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของครูทัศนศิลป์13ประการ 
(NAEA : 2014) กับมาตรฐานสมรรถนะทางการสอน (SEAMEO INNOTECH : 2010) โดยมีความ
เชื่อมโยงระหว่างสมรรถนะการสอนหลักที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะครูทัศนศิลป์แต่ละข้อ ที่ปรากฏ
เป็นส่วนมากได้ดังต่อไปน้ี 

1. สมรรถนะด้านความรู้ (Professional Knowledge) มีความเชื่อมโยงกับคุณลักณะครู
ทัศนศิลป์ 3 ข้อ คือ 
- ข้อที่ 1 ครทูัศนศิลป์ควรจะต้องเข้าใจในทัศนศิลป์อย่างละเอียดถี่ถ้วน 
- ข้อที่ 2 ครูทัศนศิลป์ควรเข้าใจคุณลักษณะส่วนตัว ความสามารถ และลักษณะในการเรียนรู้

ของผู้เรียน  
- ข้อที่ 4 ครทูัศนศิลป์ควรมีความสามารถในการเลือกเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนการสอน 

2. สมรรถนะด้านทักษะ (Professional Skills) มีความเชื่อมโยงกับคุณลักณะครูทัศนศิลป์ 
3 ข้อ คือ 
- ข้อที่ 5 ครูทัศนศิลปค์วรเลือกระดับความเหมาะสมของเนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับของผู้เรียน 
- ข้อที่ 6 ครูทัศนศิลปค์วรรู้จักใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
- ข้อที่ 7 ครทูัศนศิลป์ควรสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน 

2. สมรรถนะด้านคุณลักษณะ (Professional Characteristics) มีความเชื่อมโยงกับคุณ
ลักณะครูทัศนศิลป์ 2 ข้อ คือ 
- ข้อที่ 8 ครูทัศนศิลป์ควรจะมีการสะท้อนกลับการปฏิบัติการสอนของตนเองอย่างมีระบบ 
- ข้อที่ 10 ครทูัศนศิลป์ควรมคีวามร่วมมือร่วมใจกับครูผู้สอนคนอื่น 

3. สมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม (Profession/Personal Ethical 
standards and values) มีความเช่ือมโยงกับคุณลักณะครูทัศนศิลป์ 2 ข้อ คือ 
- ข้อที่ 3 ครทูัศนศิลป์ควรเข้าใจความหลากหลายของสังคมและรากฐานวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
- ข้อที่ 11 ครทูัศนศิลป์ควรจะอุทิศตนต่อโรงเรียนและชุมชน 

4. สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (Professional 
development and lifelong learning) มีความเช่ือมโยงกับคุณลักณะครูทัศนศิลป์ 3 ข้อ คือ 
- ข้อที่ 9 ครูทัศนศิลป์ควรมีการประเมินการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
- ข้อที่ 12 ครูทัศนศิลป์ควรจะเป็นผู้ที่มีการพัฒนาวิชาชีพตนเองอย่างต่อเนื่อง 
- ข้อที่ 13 ครทูัศนศิลป์ควรจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาของวิชาชีพ 
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 สรุปได้ว่า คุณลักษณะของครูทัศนศิลป์13ประการ (NAEA : 2014) มีความสัมพันธ์กับ
มาตรฐานสมรรถนะทางการสอน (SEAMEO INNOTECH : 2010) ซึ่งพบว่าคุณลักษณะของครู
ทัศนศิลป์แต่ละข้อนั้นมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับมาตรฐานสมรรถนะทางการแต่ละข้อแตกต่าง
กันออกไป ในบางข้อมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะเพียงด้านเดียว ในขณะที่บางข้อก็มีความสัมพันธ์ใน
เชิงทับซ้อน (ดังปรากฏในตาราง) ทั้งนี้เพราะว่าสมรรถนะทั้ง5ข้อนั้นมีความสัมพันธ์และเกี้อกูลในของ
สมรรถนะ ดังนั้นหากครูทัศนศิลป์มีสมรรถนะทางการสอนที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามมาตรฐาน 5 
ข้อ อันประกอบไปด้วย ด้านความรู้ , ด้านทักษะ , คุณลักษณะ , มาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม และ 
การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมส่งผลต่อการมีคุณลักษณะตรงตาม 13 ประการ อัน
น าไปสู่การเป็นครูทัศนศิลป์ที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ประเทศไทยต่อไป 
 
3.2  สภาพปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนครูทัศนศิลป์ 
 จากการศึกษาสภาพปัจจุบันที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ พบว่าในปัจจุบันมี
หน่วยงานที่ให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และ
ทัศนศิลป์ดังต่อไปน้ี 

3.2.1 ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)  
ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ด าเนินการวิจัยพัฒนานวัตกรรม 

เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ในขอบข่ายภาระหน้าที่ของส านัก เพื่ อขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่ม 4 ด้าน คือ1) โอกาสเข้าถึงทรัพยากร 2) โอกาสเข้าถึงแหล่งทุน 3) โอกาสใน
การเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะ และ4) โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ : ออนไลน์ , 2558) 

โครงการ “โรงเรียนในฝัน นวัตกรรมการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียนสู่คุณภาพนักเรียน “ นับว่า
เป็นโครงการส าคัญของส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) และได้จัดโครงการ“ศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน” เป็นนวัตกรรมที่สานต่อจากต้นแบบโรงเรียนในฝัน โดยเลือก
โรงเรียนที่มีจุดเด่นและมีความพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้งาน รวมถึงพร้อมที่จะร่วมพัฒนาครู 
พัฒนาการเรียนการสอน โดยมีแนวคิดหลักคือสร้างต้นแบบโรงเรียนในฝันที่มีความพร้อมในการ
พัฒนาตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบสู่คุณภาพนักเรียนสามารถพัฒนาครู
พัฒนาการเรียนการสอนส่งเสริมการพัฒนาวิชาการ ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ด้วย
รูปแบบการพัฒนาโดยการเรียนรู้การท างานในสถานที่ และสาถานการณ์จริง ประกอบกับมี
ความสามารถให้การดูแล ติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาครูแบบสอนแนะ 
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(COACHING) และการพัฒนางานในสภาวะปกติ (ON THE JOB TRANING) อันจะส่งผลต่อการ
พัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ 

ส าหรับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส านัก
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) มีความเชื่อว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่มี
ความหลากหลาย การจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีจิตใจงดงาม มีสุนทรียภาพ เห็น
คุณค่าความส าคัญของศิลปะ ตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของคนในชาติ 
ควรมีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สื่อ 
นวัตกรรม วัสดุ อุปกรณ์ และมีการพัฒนาตนเองและคุณภาพการสอนให้สอดคล้องกับบริบท เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยได้ด าเนินการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนในฝันเพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ
และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน เพื่อจะได้น าผลการศึกษามาปรับใช้และส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร  
 ในการพัฒนาครูภายใต้โครงการของโรงเรียนในฝัน มีการด าเนินการพัฒนาครูโดยกระจาย
การพัฒนาออกสู่โรงเรียนใกล้เคียง มีการนิเทศติดตามผล การให้ค าปรึกษา ตลอดจนการใช้ระบบพี่
เลี้ยงร่วมกับการฝึกอบรมด้วย ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนทวีธาภิเศก2 ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์พัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนในฝัน ได้มีการด าเนินการพัฒนาครูภายใต้โครงการ 
“อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล” โดยด าเนินการใช้
วิธีการพัฒนาครูด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมการใช้ระบบพี่เลี้ยง เป็นเวลา 2 วัน เพื่อพัฒนา
ครูให้มีสมรรถนะทางการจัดการเรียนการสอนทัศนศิลป์สู่มาตรฐานสากล และมีการติดตามผล 
 ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ยังได้จัดท าโครงการ Arts Education โดยมี
รายละเอียดจุดเน้นของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูคือ เพื่อให้นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ผ่าน
โลกของศิลปะ โดยมุ่งเน้นที่จะยกระดับแนวทางการเรียนการสอนศิลปะแบบบูรณาการ สามารถขยายผล
ไปสู่การปฏิบัติในวงกว้าง และตอบสนองเป้าหมายทางการศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศในอนาคต โดยในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูคือ กิจกรรม การฝึกอบรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน Arts Education (รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ2555-2556 ส านักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. :2557) 

นอกจากนี้ยังมีการด าเนินการต่อเนื่องสู่การวิจัย “การศึกษากระบวนการพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ” โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
methods)  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมสู่ความส าเร็จของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และเพ่ือศึกษาผลการ
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ใช้กระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในการวิจัยนี้ครูที่เป็นสาขา
ทัศนศิลป์เข้าร่วมทั้งสิ้น 4คน และผลการวิจัยสามารถน าแนวทางของครูที่เป็น best practice มาใช้
พัฒนาครูทัศนศิลป์ได้ (ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. : 2557) 
 จะเห็นได้ว่ากิจกรรมพัฒนาครูศิลปะของส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษานั้น เป็น
กิจกรรมที่สร้างสรรค์และมีศักยภาพต่อการพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่าง
มาก ในส่วนของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นั้นน่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อการเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่นๆ นอกจากนี้โครงการ Arts Education เพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน เป็นโครงการที่มีประโยชน์และเกิดผลสัมฤทธิ์กับทั้งผู้เรียน ครู ตลอดจน
สถานศึกษา หากแต่เป็นกิจกรรมที่ท าได้กับบุคลากรทางการศึกษาจ านวนน้อยและเพียงเฉพาะกลุ่มที่
มีประสทธิภาพทางการจัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะส่งผลต่อขวัญและก าลังใจของบุคลากร
ทางการศึกษาทางทัศนศิลป์กลุ่มอื่นๆ ในด้านรูปแบบการพัฒนาครูส่วนมากยังคงใช้รูปแบบการ
ฝึกอบรม และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งไม่สามารถท าได้อย่างทั่วถึงอันเนื่องมาจากการใช้
งบประมาณที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาหารูปแบบการพัฒนาครูทัศนศิลป์ที่สามารถใช้ได้
อย่างทั่วถึงและสะดวกต่อบุคลากรทางการศึกษาในองค์รวมต่อไป 
 ในส่วนของ“การศึกษากระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ”
ของส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษานั้น แม้ว่าจะเป็นการศึกษาเฉพาะจากครูที่ประสบ
ความส าเร็จทางการจัดการเรียนการสอน และได้รับรางวัลในระดับชาติเท่านั้น แต่ผู้วิจัยเห็นว่า
สามารถน ากระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศนี้มาเป็นทางในการออกแบบรูปแบบการพัฒนาครู
ทัศนศิลป์ได้เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการสอนในภาพรวมได้ต่อไป 

3.2.2 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาส่งเสริมมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยในด้านของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเองก็มีการให้ความส าคัญใน
การพัฒนาครู โดยจะเป็นการพัฒนาในภาพรวมคือ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ โดยได้ด าเนินการ
จัดกิจกรรมมุ่งพัฒนาสมรรถนะครูในหลายโครงการ ดังต่อไปนี ้

3.2.2.1 โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (ทัศนะศิลป์ ดนตรี นาฎศิลป์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะ กระบวนการ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะทั้ง 3 
สาระ ( ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฎศิลป์) ให้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และสอดคล้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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3.2.2.2 โครงการพัฒนาความเป็นไทยในหลักสูตรสถานศึกษาผ่านกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิทยากรแกนน าให้มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนพัฒนา
ขยายผลการด าเนินการสู่พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพตามธรรมชาติของวิชา ในการจัดโครงการนี้มีการ
ด าเนินการภายใต้กิจกรรม 2 กิจกรรม คือ การอบรมวิทยากรแกนน าในการสร้างความตระหนักความ
เป็นไทยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ และการติดตามประเมินผลการสร้างความตระหนักความเป็น
ไทยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ 

จะเห็นได้ว่ากิจกรรมพัฒนาครูสาระทัศนศิลป์ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จะ
เป็นการด าเนินการในภาพรวมของ 3 สาระ ในด้านของรูปแบบการจัดโครงการพัฒนาโดยส่วนมากอยู่
ในรูปแบบการฝึกอบรม 

3.2.3 สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทย (Society of The Professional Art 
Teachers Development of Thailand) 
สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทย มีภารกิจหลักในการให้ความส าคัญกับการ

พัฒนาวิชาชีพครูศิลปะ อันประกอบไปด้วย ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์  เพื่อพัฒนาให้ครูเกิด
สมรรถนะและความสามารถอันจะส่งผลต่อวิชาชีพครูที่พึงประสงค์ โดยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมมุ่ง
พัฒนาสมรรถนะครูในหลายโครงการ ดังต่อไปนี ้

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์  เรื่อง 
“โอเน็ตพัฒนา ซึ้งค่าความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.พัฒนาครูศิลปะให้
ตระหนักถึงความส าคัญของการคิดค้นสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใน
ระหว่างเพื่อนครู 2.เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สื่อและจัดการเรียนรู้สืบทอดวัฒนธรรมความเป็น
ไทย และ 3.เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของครู ในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เสริมสร้าง 
กระบวนการคิดอย่างลุ่มลึกของผู้เรียน น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการท าแบบทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติ (O-NET)     

โครงการเสริมสร้างศักยภาพของครูศิลปะสู่ประชาคมอาเชียน ในโครงการนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 
1.เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของครูศิลปะสาระทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมของประชาคมอาเชียน 2.เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของประชาคมอาเชียน และ 3.เพื่อพัฒนาเจตคติของครูที่มีต่อ
มิตรภาพของประชาคมอาเชียน โดยในการจัดโครงการนี้มีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน คือ 
กิจกรรมให้ความรู้ผ่านการอบรม กิจกรรมน าเสนอผลงานถ่ายทอดกระบวนการทักษะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และกิจกรรมประชุมสัมมนา  

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ เรื่อง  
“ยกระดับโอเน็ต ค้นหาเพชรอีสาน ดูงานศิลป์ถิ่นเวียงจันทน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูศิลปะ
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ให้ตระหนักถึงความส าคัญของการคิดค้นสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาและน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของครูศิลปะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างกระบวนการ
คิด น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการท าแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET)   

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบโอเน็ตศิลปะโดยใช้กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดใน
รูปแบบ Literacy–based Assessment โดยในโครงการนีม้ีการจัดในรปูแบบการฝึกอบรม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ตลอดจนเจตคติที่ดใีนการออกข้อสอบคู่ขนาน
O–NET และยทุธวิธีการสอนให้ผู้เรียนมทีักษะกระบวนการคิดขั้นสูง  

กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่ากิจกรรมของสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทย ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาครูศิลปะทั้ง 3 สาระ อันประกอบไปด้วย ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
โดยมีการมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะครูศิลปะทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และในบางโครงการยังมุ้งเน้นไปถึง
ด้านเจตคติด้วย ในด้านรูปแบบการพัฒนาโดยส่วนมากใช้รูปแบบการฝึกอบรมพัฒนา ทั้งในรูปแบบ
การฝึกอบรม และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

3.2.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาครูสาระทัศนศิลป์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโดย

ส่วนมากจะมีการพัฒนาครูโดยแยกออกจากสาระดนตรีและนาฏศิลป์ โดยผู้รับผิดชอบในการจัด
โครงการพัฒนาต่างๆคือ ศึกษานิเทศก์ประจ าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยมุ่งเน้นไป
ที่การจัดกิจกรรมส าหรับครูทัศนศิลป์ในเขตพื้นที่ อันประกอบด้วยการศึกษาดูงาน และการจัด
โครงการเพื่อพัฒนา โดยในการจัดโครงการเพื่อพัฒนาครูทัศนศิลป์โดยส่วนมากมีการจัดกิจกรรม
ภายใต้รูปแบบของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น “โครงการพัฒนาทักษะสีน้ าขั้นสูงส าหรับครู
ทัศนศิลป์” ซึ่งที่จัดโครงการโดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2 มีกลุ่มเป้าหมายคือครู
ทัศนศิลป์ที่เป็นครูประจ าการในโรงเรียนที่อยู่ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2 มีการ
เชิญศิลปินมาเป็นผู้ให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร ให้เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน
สีน้ ามีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ในการน าทักษะเหล่านี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  การจัด
โครงการพัฒนาครูทัศนศิลป์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จะจัดขึ้นเพียงปีละ 1 ครั้ง 
อันเน่ืองมาจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณและนโยบาย  

จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมพัฒนาครูศิลปะของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานั้น มี
ข้อดีคือมุ่งเน้นไปที่ครูสาระทัศนศิลป์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโดยตรง มีการ
ประสานความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นศิลปิน ตลอดจนวิทยากรผู้มีความรู้ 
นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครูในด้านความรู้และทักษะซึ่งทาง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุ่งให้ความส าคัญ แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดในการจัดโครงการ ซึ่ง
อาจท าให้พัฒนาได้ไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง 
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3.2.5 ศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร 
ศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย มีปณิธาณคือเป็น ประชาคมวิชาการ

แห่งผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ สมฐานะผู้น าทางปัญญา มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาวงการศิลปศึกษา โดยมุ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และมุ่งสร้างเครือข่ายในการพัฒนาครู
ศิลปศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมทางด้านการเรียนรู้ แหล่ง
การเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และบริการวิชาการศิลปศึกษาแก่ชุมชนสู่สากล 

ในด้านภาระหน้าที่ของศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครุทัศนศิลป์ประกอบด้วย การพัฒนาครูศิลปศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา การวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา การวิจัยและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู้ศิลปศึกษา และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และบริการวิชาการศิลปศึกษาเพื่อ
พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  ผ่านการ
ด าเนินการจัดประชุมวิชาการ เผยแพร่โครงการพัฒนาครูจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านทาง website และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครู 

จะเห็นได้ว่า ศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทรายจะมีลักษณะเป็น
เหมือนชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับครูทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนาตนเอง โดยมีสื่อการจัดการเรียน
การสอน การแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย การน าเสนอวิธีการสอนที่มีประโยชน์  ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการ
ความรู้ที่ดี หากแต่ยังมุ่งเน้นไปเพียงด้านความรู้ในเนื้อหาสาระวิชาและการสอน แต่ยังขาดการ
สนับสนุนพัฒนาสมรรถนะด้านอ่ืนๆที่ชัดเจน  

จากการศึกษาสภาพปัจจุบันในการพัฒนาสมรรถนะครูทัศนศิลป์ สามารถท าเป็นตาราง
วิเคราะห์ข้อดี และข้อจ ากัด ของการพัฒนาครูทัศนศิลป์ในแต่ละหน่วยงานได้ดังต่อไปนี ้
  



 

 

65 

ตารางที่ 2.4 ตารางแสดงข้อดีและข้อจ ากัดของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครู
ทัศนศิลป์ในปัจจุบัน 

หน่วยงาน จุดเด่น / ข้อด ี จุดด้อย / ข้อจ ากัด รูปแบบพัฒนา 
ส านักพัฒนา
นวัตกรรมการจัด
การศึกษา (สนก.)  

 

- มุ่งพัฒนาสมรรนะครูทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ เจตคติ และการ
พัฒนาตนเอง 
- มีการจัดโครงการระยะยาว 
- มีกิจกรรมที่สรา้งสรรค์ 
- มีการติดตามผลโครงการ
พัฒนา 
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาครู คือ โครงการโรงเรียน
ในฝัน ,ศูนย์พัฒนาการเรียน
การสอนโรงเรียนในฝัน ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
และ โครงการ Arts 
Education  
- มีการด าเนินวิจัย“การศึกษา
กระบวนการพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศของครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ”  

- มีการจัดโครงการพัฒนา
ในเชิงภาพ 3 สาระ คือ 
ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ โดยไม่ลงลึก
เฉพาะด้านทัศนศิลป์ 
- ใช้งบประมาณสูง 
- โครงการพัฒนาไม่สารถ

รองรับความต้องการ
ของครูทั้งประเทศได้ 

- การฝึกอบรม 
- การพัฒนาครู

แบบ 
Coaching 
(บางส่วน) 
- การนิเทศ

ติดตาม 
- ระบบพี่เลี้ยง 

(บางส่วน) 
- การให้

ค าปรึกษา 

ส านักวิชาการ
และมาตรฐาน
การศึกษา (สวก.) 

 

- มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะ
ครูเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน 
- มีการติดตามผล/
ประเมินผลโครงการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

- มีการจัดโครงการพัฒนา
ในเชิงภาพ 3 สาระ คือ 
ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ โดยไม่ลงลึก
เฉพาะด้านทัศนศิลป์ 
- เน้นพัฒนาเฉพาะด้าน

ความรู้ และทกัษะเท่าน้ัน  
- โครงการพัฒนามีจ านวน

น้อย 

- การฝึกอบรม 
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หน่วยงาน จุดเด่น / ข้อด ี จุดด้อย / ข้อจ ากัด รูปแบบพัฒนา 
สมาคมพัฒนา
วิชาชีพครูศิลปะ
แห่งประเทศไทย 

- ให้ความส าคญักับการ
พัฒนาวิชาชีพครูศิลปะ 
- มุ่งพัฒนาให้ครเูกิดสมรรถนะ

ทั้งด้านความรู ้ทักษะ เจต
คต ิและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
- มีการจัดโครงการเพื่อ

พัฒนาครูจ านวนมาก 
- มีการติดตามผล/

ประเมินผลโครงการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

- มีการจัดโครงการพัฒนา
ในเชิงภาพ 3 สาระ คือ 
ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ โดยไม่ลงลึก
เฉพาะด้านทัศนศิลป์ 
- ใช้งบประมาณสูง 
 

- การฝึกอบรม 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  
(สพม.) 
 

- มีการจัดโครงการพัฒนาโดย
พัฒนาครูทัศนศิลป์โดยเฉพาะ 
- มีการประสานความร่วมมือ
จากผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้อง ไม่
ว่าจะเป็นศิลปิน ตลอดจน
วิทยากรผู้มีความรู ้

- มุ่งพัฒนาเฉพาะด้าน
ความรู้และทักษะ 
- การจัดโครงการไม่
ต่อเนื่อง และไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ 

- การฝึกอบรม 

ศูนย์พัฒนา
วิชาการ
ศิลปศึกษา 
โรงเรียนการเคหะ
ท่าทราย 
กรุงเทพมหานคร 

 

- มุ่งเน้นพัฒนาครูศิลปศึกษา 
-  ให้ความส าคญักับการวิจัย
และพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
- สร้างเครือข่ายการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 
- มีการแลกเปลีย่นเรียนรู ้

- มีการจัดโครงการพัฒนา
ในเชิงภาพ 3 สาระ คือ 
ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ โดยไม่ลงลึก
เฉพาะด้านทัศนศิลป์ 
- ขาดงบประมาณ

สนับสนุน 
- มุ่งพัฒนาเฉพาะด้าน

ความรู้ และการพัฒนา
ตนเอง 

- การจัดการ
ความรู ้
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จากตารางเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันในการพัฒนาสมรรถนะครูทัศนศิลป์ของหน่วยงานต่างๆ
จะเห็นได้ว่า มีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาครู เพียงแต่โดยส่วนมากจะ
เป็นการพัฒนาครูในภาพรวม 3 สาระ คือ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ กล่าวคือยังไม่ค่อยมี
หน่วยงานใดที่มุ่งเน้นในด้านสาระทัศนศิลป์โดยตรง (มีเพียงส่วนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา) และการพัฒนานั้นยังท าได้ไม่ทั่วถึงมากนัก ในส่วนของรูปแบบในการพัฒนาโดยส่วนมาก
จะใช้รูปแบบการฝึกอบรม และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู และมุ่งเน้นไปที่
การพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะเป็นส่วนมาก ซึ่อาจจะไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
สมรรถนะครูในปัจจุบัน ซึ่งหากพิจารณาในส่วนของรูปแบบการพัฒนาจากสภาพปัจจุบันในการพัฒนา
สมรรถนะครูทัศนศิลป์ของหน่วยงานต่างๆ สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบในการพัฒนา
ของแต่ละหน่วยงานได้ดังต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 2.5 ตารางแสดงรูปแบบการพัฒนาครูทัศนศิลปข์องหน่วยงานต่างๆในปัจจุบัน 

รูปแบบการพัฒนา 
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ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)       
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)       

สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทย       

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)       

ศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย 
กรุงเทพมหานคร 

      

 
จะเห็นได้ว่าในรูปแบบการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครู

ทัศนศิลป์นั้น ยังคงมุ่งเน้นใช้รูปแบบการพัฒนาผ่านการฝึกอบรม มีการใช้รูปแบบการสอนงาน 
(Coaching) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) การนิเทศ (Supervision) และการจัดการความรู้ (KM) บ้าง
แต่ก็มีเพียงส่วนน้อย ซึ่งการใช้เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและ



 

 

68 

ประสิทธิผลในการพันฒนาสมรรถนะครูได้ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากแต่ละวิธีในการพัฒนาก็มีข้อดีและ
ข้อจ ากดั และเหมาะสมกับสมรรถนะการสอนในแต่ละด้านที่แตกต่างกันออกไป  

ดังนั้นในการที่จะพัฒนาครูทัศนศิลป์ในระดับมัธยมศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดนั้น จึงควร
มีการพัฒนารูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะการสอนของครูทัศนศิลป์ โดยบูรณาการรูปแบบไม่ว่าจะ
เป็นรูปแบบการสอนงาน ระบบพ่ีเลี้ยง การฝึกอบรม การให้ค าปรึกษา การนิเทศ ตลอดจนการจัดการ
ความรู้ที่ดี เข้าด้วยการเพื่อตอบสนองและเหมาะสมกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนด้านต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการปี 2558 เองก็เล็งเห็นปัญหาในการพัฒนาครู และมุ่ง
ปรับปรุงระบบพัฒนาครู โดยมุ่งพัฒนาระบบการพัฒนาครูให้ดียิ่งขึ้นจากเดิมที่มุ่งเน้นการจัดการ
ฝึกอบรมตามสถานที่ต่างๆ ที่ เกิดประโยชน์น้อยและสิ้นเปลืองงบประมาณ มาเป็นระบบการ
จัด Coaching Team ซึ่งเป็นการด าเนินการเชิงรุกและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากกว่า 
(แถลงผลงานของกระทรวงศึกษาธกิาร รอบ 6 เดือน : 2558)  ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการบูรณาการวิธีการ
พัฒนาเพื่อให้สามารถสนองต่อการพัฒนาสมรรถนะการสอนครบทุกด้าน และใช้รูปแบบการจัดการ
ความรู้เป็นตัวสนับสนุนรูปแบบอื่นๆโดยสามารถแสดงดังแผนภาพต่อไปนี้  

 

 
แผนภาพที่ 9 แผนภาพการบูรณาการรูปแบบในการพัฒนา 

 

ผู้วิจัยเชื่อว่าหากมีรูปแบบพัฒนาครูที่เหมาะสมกับบริบทครูทัศนศิลป์ที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้
ได้เองในสถานศึกษา ย่อมสามารถเสริมสร้างสมรรถนะการสอนให้กับครูทัศนศิลป์ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาทัศนศิลป์ สอดรับนโยบายและพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพไดต้่อไป  

 
3.3 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครูทัศนศิลป์ในปัจจุบัน 

ในส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholder) ผู้วิจัยเห็นว่าในกระบวนการพัฒนาครูนั้นควรจะ
เป็นการร่วมมือของหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นมีทั้งผู้ที่อยู่ใน
สถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา ผู้วิจัยได้สรุปผู้ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอน
ส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาพร้อมทั้งระบุขอบเขตความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง 
ซึ่งมีทั้งผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ภายนอกสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ภายในสถานศึกษา อันประกอบไปด้วย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศึกษานิเทศก์
สาขาทัศนศิลป์ เครือข่ายครูศิลปะ หอศิลป์ ศิลปินสาขาทัศนศิลป์ นักศิลปศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน 



 

 

69 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ บุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มงาน
คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานห้องสมุด ตลอดจนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ 

โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์แต่ละส่วนนั้นมี
ความสัมพันธ์ต่อการสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะการสอนในลักษณะแตกต่างกันออกไป ทั้งในเชิง
นโยบายและเชิงปฏิบัติ ทั้งนี้เป็นเพราะแต่ละบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องย่อมมีอ านาจหน้าที่ รวมทั้งความ
เชี่ยวชาญในสมรรถนะที่แตกต่างกันออกไป โดยสามารถแสดงรายละเอียดในส่วนของภาระหน้าที่ของ
ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาได้พอสังเขป ดังตารางต่อไปนี ้

ตารางที่ 2.6 ตารางแสดงภาระหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอน
ส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ในสถานศึกษา 
ต าแหน่ง หน้าที ่

ผู้อ านวยการ 
โรงเรียน 

ก าหนดนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน การใช้รปูแบบการสนับสนุนและ
พัฒนาสมรรถนะทางด้านการสอนครูศิลปะภายในสถานศึกษา 

ฝ่าย 

บุคคล 
 

- พัฒนาคุณลักษณะครูทัศนศิลป์ รวมทั้งแนวการปฏิบัติตน ผ่านการ
จัดโครงการอบรม /สัมมนา 
- จัดการประเมินผลครทูัศนศิลป์เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าในอาชีพ 

-  ดูแลการปฏิบัติตน การอุทิศตน และความรับผิดชอบ 
ฝ่าย 

วิชาการ 
 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวหลักสูตร มาตรฐานตัวช้ีวัด  และDBAE พร้อม
พัฒนาทักษะการสอน ผ่านการฝึกอบรม การสอนงาน การนิเทศ  
- จัดท าคลังข้อสอบเพ่ือเป็นแนวทางให้ครูพัฒนาการสอน 

กลุ่มสาระฯ 

ศิลปะ 
 

- จัดระบบครูพี่เลี้ยงให้กับครูใหม่เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 

- ใชก้ารจัดการความรู้ 
- ออกแบบแผนการสอนที่เหมาะสมตามมาตรฐานและตัวชี้วัด   
- ท าคลังสื่อการสอนพร้อมทั้งมีการให้ค าแนะน าแก่ครูใหม ่

งาน 

คอมพิวเตอร ์
- ให้ความร่วมมอืในการให้ความรู้กับครูทัศนศิลป์ ในการใช้
คอมพิวเตอร์และinternetเพื่อหาสื่อการสอน สืบค้นข้อมลู เพื่อ
พัฒนาการสอน 

- อ านวยความสะดวกในการจัดเก็บ / แสดงผลงานด้านศิลปะ 
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ในสถานศึกษา 
ต าแหน่ง หน้าที ่

งาน 

ห้องสมุด 
 

จัดหา และรวมรวมสื่อที่เกี่ยวข้องกับศิลปะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสมรรถนะทางด้านการสอนทัศนศลิป์ ทั้งด้านวิธีการสอน และ
สื่อการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ให้ความร่วมมอื บูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่เกิดประโยชน์
สูงสุด 

นอกสถานศึกษา 
ต าแหน่ง หน้าที ่

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน 

ก าหนดนโยบาย  ส่ ง เสริ มการพัฒนาครูทั ศนศิ ลป์  การ ใช้ 
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในระดับ
มัธยมศึกษา 

ผู้อ านวยการ 

เขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

ก าหนดนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวก การใช้
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ศึกษานิเทศก ์
(ทัศนศิลป์) 

 

สนับสนุนส่งเสริม จัดโครงการ และกิจกรรมด้านทัศนศอลป์ ที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ความรู้ ทักษะทางด้านการสอน และ
การพัฒนาตนเอง ให้กับครูในเขตพื้นที ่

เครือข่ายครูศิลปะ 
 
 

จัดหาทุนพัฒนาจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนา เทคนิควิธีการสอน การ
ใช้สื่อการสอนเพื่อพัฒนา สมรรถนะด้านการสอนให้แก่ครูผู้สอน
ทัศนศิลป์ 

หอศิลป ์
 

อ านวยความสะดวก ส่งเสริม สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้บรรยาย ให้
ข้อมูลและความรู้ประกอบการเข้าชม ให้แก่ครูทัศนศิลป์และ
นักเรียน 

ศิลปนิ 

สาขา 
ทัศนศิลป ์

ร่วมโครงการ จัด workshop เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมและประติมากรรม เพื่อให้ครูน าไปเป็นแนวทางในการสอน
ศิลปะปฏิบัติในช้ันเรียน 

นักศิลป- 
ศึกษา 

ร่วมมือพัฒนา  จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาชี้แนะให้ความรู้  ทักษะ 
และแนวทางพัฒนาการสอนใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน 
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จากตารางแสดงภาระหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับ
ครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละ
คนว่ามีอ านาจภาระหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับสมรรถนะการสอนที่แตกต่างกันออกไป ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่
อยู่ในกลุ่มของนโยบายประกอบไปด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อ านวยการ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ในกลุ่มนโยบายและ
การปฏิบัติประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์สาขาทัศนศิลป์  รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล และรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ในส่วนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติประกอบด้วย เครือข่ายครู
(ทัศนศิลป์) หอศิลป ์ศิลปินสาขาทัศนศิลป ์นักศิลปศึกษา บุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่ม
งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานห้องสมุด ตลอดจนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ทั้งนี้รายละเอียดของหน้าที่
ขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถสรุปสมรรถนะการสอนที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องแต่ละคนสามารถพัฒนา พร้อมทั้งรูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะการสอนที่สัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องไดด้ังตารางต่อไปน้ี 

  



 

 

72 

ตารางที่ 2.7 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการสอนและบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 

 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 

สมรรถนะ 

ส า
นัก

งา
นค

ณะ
กร

รม
กา

รก
าร
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ษา
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รเข
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า 
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นิเ
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ก์ด
้าน

ทัศ
นศ

ิลป
์ 

เค
รือ

ข่า
ยค

รูศ
ิลป

ะ 

หอ
ศิล

ป ์

ศิล
ปิน

สา
ขา

ทัศ
นศ

ิลป
์ 

นัก
ศิล

ปศ
ึกษ

า 
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 าน

วย
กา

รโ
รง

เรีย
น 

รอ
งผ

ู้อ า
นว

ยก
าร

ฝ่า
ยบ

ุคค
ล 

รอ
งผ

ู้อ า
นว

ยก
าร

ฝ่า
ยว

ิชา
กา

ร 

บุค
ลา

กร
คร

ูกล
ุ่มส

าร
ะก

าร
เรีย

นร
ู้ศิล

ปะ
 

กล
ุ่มง

าน
คอ

มพ
ิวเต

อร
์ 

กล
ุ่มง

าน
ห้อ

งส
มดุ

 

คร
ูกล

ุ่มส
าร

ะก
าร

เรีย
นร

ู้อื่น
 

คว
าม

รู้ 

มาตรฐานการเรยีนรู้ทศันศิลป ์               

หลักการจัดการเรียนการสอน               

การใช้เทคโนโลยี               

การใช้ภาษาอังกฤษ               

พฤติกรรมของผู้เรียน               

ทัก
ษะ

 

การบริหารจัดการเรียนการสอน               

การสื่อสารท างานร่วมกับผู้อื่น               

การวัดประเมินผู้เรียน               

การใช้เทคโนโลยี               

การบูรณาการ               

คุณ
ลัก

ษณ
ะ 

ความร่วมมือร่วมใจ               

ความรักในวิชาชีพ               

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์               

ความส านึกต่อหน้าที่               

การปรับตัว               

จริ
ยธ

รร
ม/

ค่า
นิย

ม 

การอุทิศตน               

ทัศนคติต่อผู้เรียน               

การปฏิบัติตน               

การวางตัว               

ความรับผิดชอบ               

กา
รพั

ฒ
นา

ตน
เอ

ง 

การพัฒนาวิชาชีพ               

การเตรียมการสอน               

การวิจัย               

การจัดหา จัดท าสื่อการสอน               

การน าเสนอผลงาน               
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จากตารางแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมรรถนะแต่ละด้านที่มีส่วน
ช่วยในการพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้  

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเกี่ยวข้องในเชิงนโยบาย ค าสั่งต่างๆ 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องกับสมรรถนะการสอนทั้ง 5 ด้าน 

2. ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีความเกี่ยวข้องในเชิงนโยบาย ค าสั่งต่างๆ โดย
รับมาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องกับสมรรถนะการสอนทั้ง 
5 ด้าน 

3. ศึกษานิเทศก์สาขาทัศนศิลป์ มีความเกี่ยวข้องในฐานะผู้สานต่อนโยบาย จัดโครงการ ดังนั้นจึง
เกี่ยวข้องทั้งฐานะเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ โดยมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนหลักๆ 3 
ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. เครือข่ายครูศิลปะ มีความเกี่ยวข้องในเชิงปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครูทัศนศิลป์ โดย
มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนหลักๆ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านการ
พัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5. หอศิลป์ มีความเกี่ยวข้องในเชิงการปฏิบัติให้แหล่งการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม โดยมีความ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนหลักๆคือด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

6. ศิลปินสาขาทัศนศิลป์ มีความเกี่ยวข้องในเชิงปฏิบัติ การให้ความรู้เทคนิคในการสร้างสรรค์
งานศิลปะเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะการสอน
หลักๆ 2 ด้าน คือ ด้านทักษะ และด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

7. นักศิลปศึกษา มีความเกี่ยวข้องในเชิงปฏิบัติ การให้ความรู้ช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอน
ทัศนศิลป์ โดยมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนหลักๆ 2 ด้าน คือ ด้านความรู้และด้านทักษะ  

8. ผู้อ านวยการโรงเรียน ความเกี่ยวข้องในเชิงนโยบายค าสั่งต่างๆ โดยรับมาจากสพฐ. และเขต
พื้นที่การศึกษา ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องกับสมรรถนะการสอนทั้ง 5 ด้าน 

9. รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล มีความเกี่ยวข้องในฐานะผู้สานต่อนโยบาย จัดโครงการ ดังนั้นจึง
เกี่ยวข้องทั้งฐานะเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ โดยมีความเก่ียวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะการสอน
หลักๆ 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะ ด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม และด้านการพัฒนาตนเองและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

10. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ มีความเกี่ยวข้องในฐานะผู้สานต่อนโยบาย จัดโครงการ ดังนั้น
จึงเกี่ยวข้องทั้งฐานะเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ โดยมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะการสอน
หลักๆ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

11. บุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีความเกี่ยวข้องในฐานะผู้ปฏิบัติ และเป็นผู้ที่มีความ
ใกล้ชิดพร้อมทั้งเข้าใจบริบทครูทัศนศิลป์มากที่สุดดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องกับสมรรถนะการสอนทั้ง 5 ด้าน 
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12. กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ มีความเกี่ยวข้องในฐานะผู้ปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือในด้าน
เทคโนโลยีและการจัดการความรู้ โดยมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนหลักๆ 3 ด้าน คือ 
ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

13. กลุ่มงานห้องสมุด มีความเกี่ยวข้องในฐานะผู้ปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือในด้านแหล่งเรียนรู้
และสื่อการจัดการเรียนการสอน โดยมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนหลักๆ คือ ด้านการ
พัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

14. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ มีความเกี่ยวข้องในฐานะผู้ปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือและ
บูรณาการการจัดการเรียนการสอน โดยมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนหลักๆ 2 ด้าน คือ 
ด้านทักษะ และด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ตารางที่ 2.8 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบในการพัฒนากับบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
แนวทางการพัฒนา 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับ
นโยบาย) 

      

ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ระดับ
นโยบาย) 

      

ศึกษานิเทศก์ด้านทัศนศิลป์ (ระดับนโยบายและปฏิบัติ)       

เครือข่ายครูศิลปะ (ระดับปฏิบัติ)       

หอศิลป์ (ระดับปฏิบัติ)       

ศิลปินสาขาทัศนศิลป์ (ระดับปฏิบัติ)       

นักศิลปศึกษา (ระดับปฏิบัติ)       

ผู้อ านวยการโรงเรียน (ระดับนโยบาย)       

รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล (ระดับนโยบายและปฏิบัติ)       

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ (ระดับนโยบายและปฏิบัติ)       

บุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ระดับปฏิบัติ)       

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ (ระดับปฏิบัติ)       

กลุ่มงานห้องสมุด (ระดับปฏิบัติ)       

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ (ระดับปฏิบัติ)       
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จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบแนวทางการพัฒนาและ
สมรรถนะการสอนด้านต่างๆ จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละส่วนนั้น จะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง
กับสมรรถนะการสอนและรูปแบบในการพัฒนาในด้านที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้อันเนื่องมาจาก
ภาระหนา้ที่และความเชี่ยวชาญในสมรรถนะด้านต่างๆ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบางกลุ่มมีความเกี่ยวข้อง
ในเชิงนโยบายเพ่ือการผลักดันรูปแบบแนวทางในการพัฒนาต่างๆให้เกิดขึ้นได้หลากหลายแนวทาง ไม่
ว่าจะเป็นการช้ีแนะสอนงาน (Coaching) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) การฝึกอบรม (Training) การให้
ค าปรึกษา (Counselling) การนิเทศ (Supervision) ตลอดจนการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) ในขณะที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องบางกลุ่มก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบแนวทางในการพัฒนา
ในเชิงปฏบัติ เฉพาะด้าน ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าหากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาครูทัศนศิลป์ ย่อมสามารถพัฒนาครูทัศนศิลป์ให้มีสมรรถนะทางด้านการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ได้ เกิดประสิทธิผลสูงสุดตอ่การศึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการสอนทัศนศิลป ์

4.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนทัศนศิลป์ (ศิลปศึกษา) 
ความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา 
NAEA (2014) กล่าวถึงคุณค่าหลักของศิลปศึกษาที่ส่งผลต่อผู้เรียนและสังคม 3 ประการ คือ 
1. ศิลปะในฐานะที่เป็นการท างาน ( Art Means Work )  
2. ศิลปะในฐานะที่เป็นภาษา (Art Means Language )  
3. ศิลปะในฐานะที่เป็นคุณค่า (Art Means Values)  

 ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ (2556) น าเสนอคุณค่าของศิลปะไว้ว่า ศิลปะเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์โดย
มนุษย์ แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์มิใช่อยู่ที่สติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น 
หากแต่ด้วยการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกอันท าให้เราทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ ผลงาน
ศิลปะถูกน ามาใช้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ผลงานศิลปะที่มีคุณค่าไม่ใช่แค่ท าให้เหมือนจริง หากแต่
ยังเป็นเครื่องปลุกเร้าอารมณ์ผู้ชมให้คล้อยตามค าอธิบายของลักษณะและคุณค่าของผลงานศิลปะซึ่ง
วางอยู่บนทฤษฏีการแสดงออกความรู้สึกด้วย  

เทวี ประสาท (2546) ได้น าเสนอถึงความส าคัญของศิลปศึกษา โดยระบุว่าศิลปศึกษาไม่ได้มี
จุดมุ่งหมายแค่สร้างผลงานศิลปะ แต่เป้าหมายสูงสุดของศิลปศึกษาคือการศึกษาเรียนรู้ให้มนุษย์
เติบโตอย่างมีความอ่อนไหวต่อความงามในธรรมชาติ ต่อค่านิยมในสังคมและต่อด้านที่เป็นความงาม
ของชีวิตโดยรวม สร้างความเป็นปัจเจกบุคคลมีความสมดุลทั้งกายและใจ ตลอดจนรสนิยมทาง
สุนทรียะ การวางแผนการศึกษาที่ดีและเหมาะสมโดยมีศิลปศึกษาเป็นพื้นฐาน ย่อมช่วยให้สังคม
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สามารถที่จะสร้างค่านิยมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่เคยมีอยู่ในทุกวัฒนธรรมให้กลับคืนดังเดิม 
เพราะถึงที่สุดแล้วเป้าหมายหลักของชีวิตก็คือการได้สัมผัสกับอานันทะ นั่นคือการได้สัมผัสกับความ
เพลิดเพลิน ปิติยินดี ความปลื้มใจ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าศิลปะจึงเป็นรากฐานของการศึกษา และเป็น
รากฐานของชีวิตด้วย  
 แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนศิลปศกึษา 
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระบุว่าการจัดการเรียนรู้ศิลปะใน 
สาระทัศนศิลป์คือการต้องการให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและ
น าเสนอผลงาน ทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้
เทคนิค วิธีการ ของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ต้องได้รับการ
จัดการเรียนรู้ให้มีความเข้าใจ ในประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปะวิจารณ์ ศิลปะปฏิบัติและสุนทรียภาพ ตาม 
ทฤษฏี Discipline base art education (DBAE)  

รูปแบบการสอนศิลปะตามทฤษฏ ีDiscipline base art education (DBAE) มีการเผยแพร่และ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ศิลปะ แรกเริ่มในสหรัฐอเมริกา โดย National Art Education 
Association (2004) โดยมีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาแบบมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐาน
(DBAE) มีจุดเด่นอยู่ที่เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่ส าคัญทั้ง 4 ด้านของศิลปศึกษาเป็นการเชื่อมโยงการ
เรียนรู้จาก ประวัติศาสตร์ศิลป์ สุนทรียศาสตร์ ศิลปวิจารณ์ และศิลปะปฏิบัติ อันเป็นข้อมูลพื้นฐานของ
การเรียนรู้ทางศิลปะ การหลอมรวมความรู้เหล่านี้จะเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น 

1. ประวัติศาสตร์ศิลปะ (Art History) เป็นการค้นหาประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมใน
เนื้อหาของศิลปะ โดยมีจุดเน้นที่ขึ้นอยู่กับเวลา สถานที่ ประเพณีนิยม ประโยชน์ใช้สอย และรูปแบบที่
จะสร้างความเข้าใจในเงื่อนไขความเป็นมนุษยชนได้มากขึ้น 

2. สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) เป็นการสร้างและตรวจสอบค าถามเกี่ยวกับธรรมชาติ 
ความหมาย และคุณค่าของศิลปะที่จะน าไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ท าให้เกิดความแตกต่าง 
โดยตวรจสอบจากประสบการณ์ การพัฒนาเกณฑ์การวัดผล และการตัดสินผลงานศิลปะ 

3. ศิลปวิจารณ์ (Art Criticism) เป็นการตีความ การวัดผล และการสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับ
ผลงานศิลปะ ที่มีเป้าหมายคือ ความเข้าใจและการเห็นคุณค่าของความงามของศิลปะเพิ่มมากขึ้น 
และท าให้กฎเกณฑ์ของสังคมศิลปะมีความชัดเจนย่ิงขึ้น 

4. ศิลปะปฏิบัติ (Art-making) เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ตลอดจนการใช้ความเชี่ยวชาญ
ของประสบการณ์และแนวความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องมือและเทคนิคการใช้สื่อที่หลากหลาย 
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วิรุณ ต้ังเจริญ (2548) กล่าวว่า หลักสูตรศิลปศึกษาของไทยได้รับแนวคิดและมีความเชื่อมโยง
จากการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้ค าว่า Arts Education หรือทฤษฏีพหุศิลปศึกษา ซึ่งการเรียนการ
สอนทัศนศิลป์ เกี่ยวข้องกับการสอนศิลปศึกษาแบบพัฒนาการนิยม (Progressivism) ศิลปศึกษาเชิง
วัฒนธรรม (Cultural Art Education) และศิลปศึกษาแบบ DBAE (Discipline Based Art Education)  

การจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 การวางแผนการศึกษาของทุกวัฒนธรรมในโลกถูกร่างขึ้นโดยครูที่เข้าใจอย่างชัดเจนว่า
การศึกษามีเป้าหมายที่สัมพันธ์ต่อปัจเจกและชุมชนอย่างไร วิชานั้นควรจะสอนในระดับไหนให้กับคน
กลุ่มใด เพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนัยนี้และด้วยความจ าเป็น ครูจะต้องมีความเข้าใจวิชาที่ตน
สอนอย่างแท้จริงในแง่การน าไปปฏิบัติ ต้องเข้าใจในศักยภาพในการเสริมสร้างบุคลิกภาพทั้งที่ปรากฏ
ชัดและที่แฝงเร้นอยู่ของวิชานั้น ดังนั้นศิลปศึกษาจึงมิได้มีจุดมุ่งหมายแค่เป็นกิจกรรมเพื่อฝึกการใช้มือ
เพื่อประดิษฐ์ของสวยงามหรือเพื่อตกแต่งบ้านเรือนหรือที่ท างานเท่านั้น แต่ควรมุ่งที่การเติบโตอย่างมี
บูรณาการของปัจเจก หรืออีกนัยหนึ่ง การศึกษาโดยทั่วไปและเฉพาะอย่างยิ่งศิลปศึกษาควรเป็น
หนทางเพื่อให้คนเราได้เติบโต และกลายเป็นคนที่มีความอ่อนไหวต่อความงามในธรรมชาติ ต่อค่านิยม
ของสังคม และต่อด้านที่เป็นความงามของชีวิตโดยรวม การฝึกการใช้มือและตาเป็นเพียงเครื่องมือ
ของการศึกษาศิลปะ จุดมุ่งหมายที่แท้คือเพื่อก่อให้เกิดบุคลิกภาพที่สร้างสรรค์ มีความสมดุลทางกาย
และใจและความอ่ิมเอิบพอใจ (เทวี ประสาท : 2546)  
 การเรียนการสอนศิลปศึกษาแตกต่างจากการศึกษาในศาสตร์สาขาอื่นที่มีองค์ประกอบด้านจิต
พิสัยในแง่จินตนาการและสุนทรียภาพเข้าไปเกี่ยวข้อง แต่เดิมมีวิธีการเรียนการสอนศิลปะจะไม่มีลักษณะ
และล าดับที่ชัดเจน การสอนจะเน้นหนักไปด้านฝึกฝนทักษะความช านาญ ความแม่นย า ในเชิงช่าง โดย
ครูผู้สอนจะถ่ายทอดวิชาความรู้ตามที่ตนเองเชี่ยวชาญและคัดเลือกผู้เรียนจากการสังเกตพิจารณา 
ความสามารถก่อนจะน ามาฝึกฝนดังจะเห็นได้จากการสร้างสรรค์ของศิลปกรรมในอดีตที่ต้องอาศัยความ
ประณีต วิจิตร บรรจง ในเชิงช่าง เช่นจิตรกรรมฝาผนัง ลายรดน้ า ปูนปั้นประดับฝาผนัง ที่ปรากฏตามศา
สนสถานต้องอาศัยผู้มีความรู้ในทางช่างศิลป์ เช่นเดียวกับการสอนศิลปะในยุโรปและอเมริกาที่มุ่งฝึก
ผู้เรียนในเชิงช่างอุตสาหกรรม อีกทั้งเพื่อเป็นฐานแก่การเรียนวิชาชีพอื่น (ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย ์: 2547) 
  เมื่อมองถึงการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจินตนาการทางศิลปะ  
ชื่นชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะช่วย
พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจน  การน าไปสู่การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐาน ในการศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพได้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ : 2551) 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทาง
ศิลปะ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนง
ต่างๆ ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ โดยในที่นี้จะกล่าวถึงศิลปะใน
ส่วนของทัศนศิลป์ โดยมีรายละเอียดคือ  

 ทัศนศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและน าเสนอผลงาน              
ทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธีการ          
ของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์            
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของทัศนศิลป ์
มาตรฐาน ศ ๑.๑  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ 

วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ 
ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ ๑.๒   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 

กล่าวโดยสรุปคือ การจัดการเรียนการสอนศิลปะ(ทัศนศิลป์) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น 
มีการจัดการเรียนการสอนโดยมีพื้นฐานของDBAE อันประกอบด้วย ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ 
ศิลปวิจารณ์ และสุนทรียศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจินตนาการทางศิลปะ  
ชื่นชมความงาม  มีสุนทรียภาพส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้ง
ด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
ได้  

การสอนศลิปศึกษา 
การสอนมีความส าคัญส าหรับผู้ที่เป็นครู จะต้องมีความรู้ และมีทักษะ เพื่อที่จะมาใช้ใน

กระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี
จ าเป็นต้องอาศัยการสอนที่ดีของครู ซึ่งวิธีสอนมีอยู่มากมายหลายวิธี 

นวลลออ ทินานนท์ (2540) กล่าวว่า จากในอดีตถึงปัจจุบันการเรียนการสอนได้พัฒนาจน
มองเห็นความความส าคัญของนักเรียนหรือที่เรียกว่า เด็กเป็นศูนย์กลาง นักการศึกษาจึงคิดค้นวิธีสอน
ที่ตอบสนองต่อการแสดงออกของเด็กอย่างหลากหลาย รวมถึงในวิธีการสอนที่ครูจะต้องเข้าไปมี
บทบาทในการเลือกสรรวิธีการสอนให้เหมาะสมตามลักษณะของบทเรียน และมุ่งให้ผู้เรียนได้เกิด
หลายสิ่งหลายอย่าง เช่น ทักษะ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ จนถึงการเน้นให้นักเรียนได้คิด ได้ท า ได้
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ประสบการณ์ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง วิธีสอนจะได้ผลดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายว่าจะให้ไปใน
ทิศทางใด และควรพิจารณาสิ่งต่อไปน้ี 

วิธีสอนขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายของบทเรียน โดยปกติแล้วความมุ่งหมายของแต่ละวิชาย่อมมี
ความมุ่งหมายต่างกัน ซึ่งความต่างกันจ าแนกได้ 3 ประการคือ 

1.1 ด้านพุทธิสัย หรือสติปัญญา (Cognitive Domain)  
1.2 ด้านเจตคติ หรืออารมณ์และสังคม (Affective Domain)  
1.3 ด้านทักษะพิสัย หรือทางด้านร่างกาย (Psychomoter Domain)  

     ใช้วิธีการเรียนการสอนได้แก่ (1) การเรียนจากการปฏิบัติจริง (2) การเรียนที่เน้นการให้
ข้อมูลป้อนกลับ (3) การเรียนแบบบูรณาการ (4) การเรียนจากสภาพจริง และ (5) การเรียนจากสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยวิธีสอนแบบต่าง ๆ ที่สามารถน ามาใช้ในการสอนศิลปะ คือ วิธีสอนศิลปะ
แบบปกติ วิธีการสอนแบบสาธิต วิธีการสอนแบบโครงการ วิธีสอนแบบศึกษานอกสถานที่ วิธีสอน
แบบแสดงหาความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศิลปะวิเคราะห์ เป็นต้น  

หากแบ่งการจัดการเรียนการสอนทัศนศิลป์ ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีพื้นฐาน
และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนมาจาก DBAE หรือ Discipline Base Art Education 
สามารถจ าแนกรูปแบบการสอนได้ดังต่อไปนี ้
การสอนศลิปะปฏิบัต ิ(Studio Art Teaching Approaches) โดยมีกระบวนการสอนคือ  

1. การสอนแบบเน้นประสบการณ์ (Art Approached Experimentally) เป็นการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นประสบการณ์ โดยการทดลอง การลงมือปฏิบัติจริง และกระบวนการคิดแก้ปัญหา ซึ่งจะ
พัฒนาทั้งด้านทักษะและความเข้าใจ ซึ่งคุณค่าของการสอนแนวนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาทักษะ และ
ความเข้าใจแล้ว ยังช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการท างาน ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

2. แนวการสอนแบบมีศิลปินเป็นแบบอย่าง (The Artist as Model) แนวความคิดนี้เกิดจาก
ความพยายามที่จะจัดประสบการณ์การเรียนการสอนให้ใกล้กับการท างานศิลปะในโลกอาชีพ 
กล่าวคือการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสและได้เรียนรู้ชีวิต และกระบวนการท างานในอาชีพทาง
ศิลปะจากศิลปินจริงๆ นักเรียนจะได้สัมผัสประสบการณ์ตรง โดยการสัมผัสนั้นจะเป็นทั้งทางด้าน
กระบวนการการท างาน ความคิด ความรู้สึก ตลอดจนการแสดงออกของศิลปิน  

3. แนวการสอนแบบมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered approaches)  
หลักการพื้นฐานส าหรับการสอนแนวนี้ คือ การให้ความส าคัญต่อลักษณะเฉพาะของนักเรียน

แต่ละบุคคล กล่าวคือ นักเรียนแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละคน ในหลายด้าน โดยแนว
การสอนนี้เริ่มได้รับความสนใจในยุค progressive education โดย วิคเตอร์ โลเวนเฟลด์ (Viktor 
Lowenfeld โดยการสอนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลางนี้ มี 2 แบบ คือ แบบเปิดเสรี (Open 
classroom) และแบบแนวลึก (Indepth Apporoach) ทั้ง 2 แบบนี้ต่างก็เน้นความส าคัญที่ตัว
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นักเรียนแต่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันออกไป โดยสรุปแล้ว บทบาทของครู คือช่วยน าทางให้นักเรียน
ไปสู่การขยายกรอบความคิดในตัวนักเรียนเองให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และช่วยเจาะเข้าไปถึงศักยภาพในการ
เรียนศิลปะของนักเรียนแต่ละบุคคล  

4. การศึกษาแบบประสมประสาน (Interdisciplinary Studies)  
ในการจัดการเรียนการสอน สู่ห้องเรียนจริงนั้น จะต้องค านึงถึงการประสมประสานกัน

ระหวา่งศาสตร์ต่างๆอย่างแท้จริง จะต้องหาข้อตกลงถึงแก่นที่ประสมประสานแต่ละศาสตร์เข้าด้วยกัน  
การสอนประวตัิศาสตร์ศิลป ์( Teaching Art History ) 

 การสอนประวัติศาสตร์ศิลป์ เป็นการสอนเรื่องราว ความเป็นมาทางศิลปะที่ผ่านมาในอดีต 
ซึ่งเป็นการให้ความรู้จากภายนอก กล่าวคือ การถ่ายทอดข้อเท็จจริงต่างๆ เป็นการสอนที่เน้นความรู้
ในเชิงพุทธิปัญญา (Cognitive domain) อย่างไรก็ตาม ในการสอนจริงนั้น อาจมีการสอดแทรกเรื่อง
ความรู้สึก และทักษะเข้าไปด้วย เพื่อเสริมความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้น  

แนวการสอนประวัติศาสตร์ศิลป์นั้น มีหลายวิธี สมาคมศิลปศึกษาในสหรัฐอเมริกา ได้เสนอ
คือ  (มะลิฉัตร ,2545) 

1. แนวการสอนตามยุคสมัยทางศิลปะ (Chronological Survey) การสอนในแนวนี้ยึดเอา
ยุคสมัยทางศิลปะเป็นแกน ซึ่งเป็นแนวการสอนที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน  

2. แนวการสอนตามประเด็น (The Thematic Approach) การสอนตามประเด็นเฉพาะ ให้
อิสระกับผู้สอนในการสอนที่เน้นเฉพาะจุดมากขึ้น คุณค่าของการสอนในแนวนี้คือ จะสามารถเร้าให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจและเกิดความคิดในเชิง เปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหาความสัมพันธ์  

3. แนวการสอนตามความสนใจ (Spontaneous Approach) เป็นความร่วมมือกันระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน โดยผู้สอนจะน าอภิปรายให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ถึงเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ จากนั้น
จึงหาข้อสรุปของชั้นเรียน และผู้สอนจะสนองตอบต่อข้อสรุปนั้นๆ โดยน าไปเป็นแนวในการจัด
บทเรียน คุณค่าของการสอนแนวนี้คือท าให้ผู้เรียนสนใจติดตามเพราะเป็นเรื่องที่ตนสนใจและมีส่วน
ร่วมในการ ก าหนดเรื่อง  

4. แนวการสอนรายบุคคล (The Independent Approach) คุณค่าของแนวการสอน
รายบุคคล คือการสนองต่อความสนใจของผู้เรียนแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง เป็นการปลูกฝังความ
รับผิดชอบ และการมีวินัยในตนเองการด าเนินงานตามขั้นตอนความพยายามในการแก้ปัญหา และ
การประเมินความส าเร็จของตนเอง จากโครงการที่ตนได้วางไว ้ 
การสอนสนุทรีย์ศาสตร ์(Teaching Aesthetics) และการสอนศิลปวิจารณ์ (Teaching Art 
Criticism) 
 การสอนสุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์นั้นมีความคล้ายคลึงกันคือจะเน้นด้านจิตพิสัย 
(Affective domain) ได้แก่การสร้างความตระหนัก ให้รู้ถึงคุณค่าและความส าคัญของงานศิลปะ และ
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การเกิดความซาบซึ้ง  การสอนทั้ง2 แบบนี้ อาจใช้แนวการสอนท านองเดียวกันกับการสอน
ประวัติศาสตร์ศิลป์ก็ได้ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถใช้แนวการสอนแบบอื่นๆ ได้อีก (Michael, 1983 
อ้างถึงใน มะลิฉัตร ,2545) ได้เสนอแนะแนวการสอน ศิลปะนิยมหลักๆ ไว้ 5 แนว คือ  

1. แนวการสอนที่เน้นความชื่นชอบ (Hedonistic Approach) การสอนในแนวนี้มีพื้นฐานความ
เชื่อว่า คุณค่าเชิงสุนทรียะความรู้สึกภายในของบุคคล ทั้งนี้โดยได้รับการกระตุ้น และการเร้าจาก
ภายนอก ในที่นี้หมายถึงตัวงานศิลปะอันเป็นการกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่เกี่ยวข้อง และผูกพัน
กับแต่ละบุคคล  การจัดการสอนในแนวนี้จึงเป็นการจัดสถานการณ์ที่เอื้อต่อการที่ผู้เรียนจะมีโอกาส
แสวงหา และบังเกิดความรู้สึกใดหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นความรู้สึกชอบ ไม่ซาบซึ้ง ระทึกใจ หรือความรู้สึกอื่นๆ 
จากจุดที่เกิดความรู้สึกเหล่านี้ ผู้สอนจะน าเสนอแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะนั้นๆ  

2. แนวการสอนที่เน้นสภาวการณ์(Contextualistic Approach) คือการสร้างสภาวะให้
ผู้เรียนมีความรู้สึกร่วม โดยมีแนวความเชื่อว่า สภาวการณ์ หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆเป็นปัจจัยส าคัญใน
การท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกชื่นชมงานศิลปะ แสดงให้เห็นว่าผู้สอนจะต้องเรียนรู้คุณสมบัติของการ
จัดสภาวการณ์ หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ และผู้สอนจะต้องสามารถคัดสรรสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความรู้สึกตาม เป้าหมายซึ่งคือความรู้สึกที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน   

3. แนวการสอนที่เน้นโครงสร้างภายในงาน ( Organistic Approach ) หลักการพื้นฐานคือยึด
โครงสร้างภายในงานเป็นแกนในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่การเน้นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ต่างๆในงาน การจัดวางและความผสมผสานของส่วนย่อยๆ ซึ่งน าไปสู่ภาพความกลมกลืน 

4. แนวการสอนที่เน้นความนิยม ( Normistic Approach) หลักการพื้นฐานนั้น สามารถกล่าวได้
ว่า มาจากแนวคิดเชิงปรัชญาแบบอุดมคตินิยม (Idealism) ซึ่งได้แก่การเน้นความเป็นสากล หรือสิ่งที่
สังคมยอมรับ และถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ดังนั้น เนื้อหา และ รูปแบบการน าเสนอจะมาจากแบบแผนซึ่งผู้
ที่เป็นที่ยอมรับของสังคมได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีแบบแผน และขั้นตอนที่ก าหนดไว้แล้วอย่างชัดเจน 

5. แนวการสอนแบบผสมผสาน  เป็นการผสมผสานแนวการสอนต่างๆเข้าด้วยกัน 
สรุปได้ว่าวิธีสอนนั้นมีหลากหลายรูปแบบแต่ละแบบก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยและบทบาทที่แตกต่าง

กัน จึงไม่มีวิธีสอนใดที่ดีที่สุด ผู้สอนควรผสมผสานแต่ละวิธีให้เหมาะสมกับเนื้อหา จุดประสงค์ และ
บทเรียนเป็นหลัก ซึ่งการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกและการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนแสวงหา
และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ทั้งสองแบบเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นวิธีการ
สอนแบบครูและนักเรียนวางแผนร่วมกัน (Teacher-Student Planning) โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้
เอื้ออ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า การท ากิจกรรมของผู้เรียนเน้นการท ากิจกรรมเป็นกลุ่มเป็นหลัก 
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4.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและทฤษฎีที่สนับสนุนการสอนทัศนศิลป์ 
4.2.1 ปรัชญาประสบการณ์ตามแนวคิดของจอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) 
การเรียนรู้โดยลงมือกระท ามาจากปรัชญาหรือความเชื่อของปรัชญา พิพัฒนาการนิยม 

(Progressivism) ให้ความสนใจอย่างมากต่อ “การปฏิบัติ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือท า เด็กได้รับอิสระ
ริเริ่มความคิดและลงมือท าตามความคิด ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์และใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ด้วยตนเองคือ การให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญที่จะสืบค้นหาความรู้ (ประทุม : 2543) 

นักการศึกษาที่มีชื่อเสียงที่มีความเชื่อปรัชญาการศึกษานี้คือ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) เป็น
ผู้น านักปราชญ์ซึ่งเชื่อว่ามนุษย์จะต้องปรับตัวเพื่อให้ชีวิตอยู่รอด จึงมีวลีที่แพร่หลายและน ามาใช้ในการ
จัดการศึกษาคือ “Learning by doing” “หรือการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง”โดยตระหนักเรื่อง “การ
ปรับตัว” ให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องส าคัญและจะต้องน าไปใช้เป็นแนวคิดของการจัดการศึกษา
หรือเป็นแก่นแห่งการศึกษา เพราะมีความเชื่อว่ามนุษย์ต้องเผชิญกับปัญหา จึงต้องฝึกให้มนุษย์แก้ปัญหา 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการกระท า ฝึกปฏิบัติ ฝึกคดิ ฝึกลงมือท า ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ  

การศึกษาตามทัศนะของจอห์น ดิวอี้คือ ความเจริญ งอกงามทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา การจัดกระบวนการเรียน รู้ที่ เน้นการปฏิบัติจริง เป็นการจัดกิจกรรม  
ในลักษณะกลุ่มปฏิบัติการที่เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากการเผชิญสถาน การณ์จริงและการ
แก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการกระท า ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกคิด ฝึกลงมือท า ฝึกทักษะ
กระบวนการต่างๆ ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และฝึกทักษะการเสาะแสวงหาความรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
กระบวนการเรียนรู้แบบแก้ ปัญหา เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็นและแก้ปัญหาเป็น โดยการน าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ บางครั้งก็เรียนวิธี
สอนนี้ว่าการสอนแบบวิทยาศาสตร์ 
 สรุปได้ว่าแนวความคิด Learning by doing หรือการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ของจอห์น 
ดิวอี้ นั้นเปน็ประโยชน์ต่อการพัฒนาครู จึงควรให้มีครูได้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติ
จริง เพื่อที่จะเกิดความรู้ละความเข้าใจต่อเนื้อหาสาระและน าไปใช้ในการพัฒนาการสอนได้ต่อไป 

4.2.2 แนวความคิดกิจกรรมของจิต (Mental Activity) 
Benedetto Croce นักสุนทรียศาสตร์และนักวิเคราะห์ศิลปะ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ

กิจกรรมของจิต หรือ Mental Activity โดยแบ่งออกเป็น (Rik Peters : 2013) 
1. กิจกรรมเชิงคิดหรือเชิงทฤษฎี (Theoretical Activity) ในส่วนที่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการรู้คิด แบ่งออกเป็น การรู้เชิงเหตุผล และการรู้เชิงความรู้สึก ซึ่งในส่วนนี้เมื่อเกิดขึ้นในตัว
บุคคลจะท าให้เกิดแรงบันดาลใจในการกระท า 

2. กิจกรรมเชิงปฏิบัติ (Practical Activity) เป็นส่วนที่เกี่ยวกับการกระท า โดยส่งผลให้
กิจกรรมเชิงคิดสามารถแสดงออกมาอย่างเป็นรูปธรรม  

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Rik+Peters&search-alias=books&text=Rik+Peters&sort=relevancerank
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ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่า ศิลปินจ าเป็นต้องบ่มเพาะความรู้สึกนึกคิด และ
ค้นหาความหมายของจินตนาการอย่างถ่องแท้เสียก่อน จึงลงมือสร้างผลงานศิลปะขึ้นมา แสดงได้ดัง
แผนภาพที่ 10 

 

แผนภาพที่ 10 ผังแสดงกิจกรรมของจิต (Mental Activity) 

แสดงให้เห็นว่าในการจะพัฒนาครูนั้นควรพัฒนาควบคู่กันทั้งทางด้านจิตใจและการฏิบัติ ควร
มีการกระตุ้นให้ครูมีความสนใจและพร้อมที่จะพัฒนาด้านตนเองซึ่งสอดคล้องกับ กิจกรรมเชิงคิดหรือ
เชิงทฤษฎี (Theoretical Activity) เพื่อให้ส่งผลไปสู่กิจกรรมเชิงปฏิบัติ (Practical Activity) ตาม
แนวคิด Mental Activity ของ Benedetto Croce 

4.2.3 ทฤษฎีการวิจารณ์อย่างสุนทรีย์ (Aesthetics Criticism) (Ralph A. Smith, 
1968) (อ้างถึงใน มะลิฉัตร เอื้ออานันท์ : 2545) 
 ทฤษฎี สมิธ ประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ๆ 4 ขั้นตอน คือขั้นที่ 1 การบรรยาย (Description) 
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ (Analysis) ขั้นที่ 3 การตีความ (Interpretation) และขั้นที่ 4 การประเมินผล 
(Evaluation) 
 ในทฤษฎี สมิธ นั้น ขั้นตอน การบรรยาย เป็นการแจกแจงถึงศัพท์ที่ระบุถึงชื่อ ประเภท หรือ
คุณสมบัติต่างๆ ที่สร้างขึ้นในผลงานศิลปะ ในขั้นที่สองการวิเคราะห์ เป็นการส ารวจถึงรายละเอียด
ของคุณสมบัติในผลงาน ในขั้นตอนนี้จะมีการพูดถึงส่วนประกอบทางทัศน์ (visual elements) ขั้นที่
สามคือ ขั้นของการตีความ สมิธกล่าวว่าการพูดที่เหมาะสมในขั้นตอนนี้ต้องพูดถึงความหมายโดยรวม
ของผลงานศิลปะนั้น ซึ่งแตกต่างจากการตีความเป็นส่วน ๆ ดังที่ผ่านมา เนื่องจากการตีความมี
ความหมายและเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่างผู้ตีความกับผลงานศิลปะ ในการวาง
แผนการสอน ครูจึงควรระบุทั้งสิ่งที่คาดว่าผู้วิเคราะห์จะพูดหรือไม่คาดว่าจะพูด ในขั้นสุดท้าย คือ การ
ประเมินผล นั้น สมิธ แนะว่า เป็นขั้นสรุปหาความดีงามของผลงานศิลปะ ซึ่งการประเมินนี้มีรากฐาน
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มาจากคุณภาพทางสุนทรีย์ของงานนั้นความเป็นเอกภาพของผลงาน ความเข้มข้น หรือความลึกซึ่ง
ประการใดประการหนึ่งหรือหลายๆ ประการผสมผสานกัน (มะลิฉัตร เอื้ออานันท์ : 2545 ; 72-24) 
 สรุปได้ว่าทฤษฎีทางศิลปวิจารณม์ีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทางศิลปะ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นคือศิลปศึกษาเป็นวิชาที่มีหลักการและเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน  
อันประกอบด้วย ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ สุนทรียศาสตร์ และ ศิลปวิจารณ์ ครูผู้สอน
ทัศนศิลป์ควรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางทฤษฎีการวิจารณ์อย่างสุนทรีย์ เพื่อน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.2.4  ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ (Critical Theory) ของเอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน 
(Edmund Burke Feldman) 1972 (อ้างถึงใน มะลิฉัตร เอื้ออานันท์ : 2545) 
 เฟลด์แมนแถลงถึงทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ (Critical Theory) ของเขาว่ามุ่งที่จะสร้างหลักการ 
ในการตีความ และประเมินผลงานทางศิลปะ จุดมุ่งหมายหลักของทฤษฎีนี้คือ ความเข้าใจ 
(understanding) และ ความชื่นชม (delight) ในศิลปะ (มะลิฉัตร เอื้ออานันท์ : 2545 ;78-79) 
 เฟลด์แมนอธิบายถึง ความเข้าใจ ว่า บุคคลที่ได้รับการฝึกฝน ให้มีความเข้าใจต่องานศิลปะ
สามารถ “อ่านข้อมูล” ต่างๆ ทางศิลปะออก และข้อมูลต่างๆ เหล่านี้มีประโยชน์เพราะเป็นกลไกที่จะ
ไขไปสู่การวิเคราะห์และตัดสินงานศิลปะ ข้อมูล ของเฟลด์แมนนั้น คือ ข้อมูลด้านคุณภาพของศิลปะ 
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และความเก่าแก่ (วันเดือนปีที่สร้าง)นั่นก็คือ
ผู้เรียนหาหนทางที่จะเข้าใจถึงเหตุและผลว่างานศิลปะชิ้นนั้นให้อะไรแก่ตนเอง ส่วนในด้านความชื่น
ชมนั้น เฟลด์แมนอธิบายว่า เมื่อบุคคลบังเกิด ความเข้าใจในงานศิลปะชิ้นนั้นๆ บุคคลย่อมจะบังเกิด  
ความพึงพอใจ ชื่นชม ในผลงานศิลปะนั้นตามมาด้วย โดยเฟลด์แมน แนะน า หนทางของการวิเคราะห์
งานศิลปะ โดยแบ่งเป็นสี่ขั้นตอนคือ ขั้นที่1การบรรยาย (Description )ขั้นที่2 การวิเคราะห์
โครงสร้าง (Formal analysis) ขั้นที่3 การตีความ (Interpretation) และขั้นที่4 การประเมินผลหรือ
ตัดสิน (Evaluation or Judgment) 
 สรุปได้ว่าควรจะมีการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวิจารณ์อันเนื่องมาจาก หลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนมีเนื้อหาของเรื่องศิลปวิจารณ์นี้เป็น 1 ใน 4 แกนหลักของการสอน การที่จะพัฒนา
ครูให้มีศักยภาพในการสอนศิลปวิจารณ์ได้นั้นควรมีความสอดคล้องกับหลักศิลปวิจารณ์ที่ถูกต้องด้วย 

4.2.5 ทฤษฎีการสอนความซาบซึ้งในศิลปะ (Theory of Teaching Art Appreciation) 
ของพาร์โยฮันเซน (Per O. Johansen) 1978 (อ้างถึงใน มะลิฉัตร เอื้ออานันท์ : 2545) 
ทฤษฎีของโยฮันเซนนั้น เป็นทฤษฎีหลักสูตร มี 3 กระบวนการตามล าดับดังนี้ 
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1. กระบวนการ ก. ขั้นเตรียมการสอน(Preparatory teaching) 
 

 

แผนภาพที่ 11 ขั้นเตรียมการสอน(Preparatory teaching) ทฤษฎีการสอนความซาบซึ้งในศิลปะ  
(Theory of Teaching Art Appreciation) ของพาร์โยฮันเซน (Per O. Johansen) 1978 

2. กระบวนการ ข. การสอนขั้นเตรียมการ (Preparatory teaching) สอนสิ่งที่โยฮันเซน
เรียกว่า bracketing คือการพิจารณางานศิลปะ โดยมุ่งไปที่ผลงานเพียงเดียว โดยไม่ค านึงสิ่งอื่นใดที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผลงานนั้น เช่น ศิลปินผู้สร้างงาน ปรัชญาแรงบันดาลใน อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งในกระบวนการ ข. นี้ การสอนการ bracketing จะสอนในสามขั้นตอนตามล าดับ คือการบรรยาย
คุณภาพโดยรวม (Description of pervasive quality) การตีความของส่วนต่าง ๆ (Interpretation 
of parts) และการประเมินคุณค่าทางสุนทรียภาพ (Evaluation of aesthetic worth) 

3. กระบวนการ ค. การสอนประสบการณ์ขั้นบรรลุผลด้านความซาบซึ้งในศิลปะ 
(Achievement in experience) มีสามขั้นตอน ตามล าดับดังนี ้

 
แผนภาพที่ 12 กระบวนการ ค. การสอนประสบการณ์ขั้นบรรลุผลด้านความซาบซึ้งในศิลปะ  

(Achievement in experience) ของพาร์โยฮันเซน (Per O. Johansen) 1978 
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กระบวนการของทฤษฎีการเรียนการสอนให้เกิดความซาบซึ้งในศิลปะ (Art appreciation) 
ของโยฮันเซน มี 3 ขั้นตอน ซึ่งเป็นกระบวนการขั้นเตรียมการเสีย 2 ขั้นตอน ซึ่งจะน าไปสู่ขั้น
ประสบการณ์ด้านความซาบซึ้งในศิลปะ (มะลิฉัตร เอื้ออานันท์ : 2545 ; 87-89) 

สรุปได้ว่าควรมีการศึกษาทฤษฎีทีเกี่ยวข้องกับสุนทรียศาสตร์ อันเนื่องมาจาก หลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอนมีเนื้อหาของเรื่องสุนทรียศาสตร์นี้ก็เป็น 1 ใน 4 แกนหลักของการสอน การที่
จะพัฒนาครู ให้มีศักยภาพในการสอนสุนทรียศาสตร์ได้นั้นต้องเริ่มจากที่ตัวครูเองมีความรู้  
ความเข้าใจและความซาบซึ้งในศิลปะ อันจะน าไปส่ประสบการณ์ด้านความงามที่จะสามารถพัฒนา 
ต่อยอดไปสู่ศักยภาพในการสอนศิลปะได้ และยังสามารถน าหลักทฤษฎีเหล่าน้ีไปใช้กับการจัดกิจกรรม 
ในห้องเรียนได้เช่นเดียวกัน 

4.2.6 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วนตนเอง (Constructivism) 
จากแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วนตนเอง(Constructivism) ที่เป็นรากฐาน

ส าคัญซึ่งปรากฏจากรายงานของนักจิตวิทยาและนักการศกึษา คือ Jean Piaget ชาวสวิส และ Lev 
Vygotsky ชาวรัสเซีย ซึ่งแบง่เป็น 2 ประเภท คือ Cognitive Construtivism และ Social 
Constructivism ดังมีรายละเอียด ดังนี้ (ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ : 2556) 

1. Cognitive Constructivism มีพื้นฐานมาจากแนวคิดของ Piaget แนวคิดของทฤษฎีนี้  
เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ โดยเป็นผู้สร้างความรู้ โดยการลงมือกระท า Piaget เชื่อว่าถ้าผู้เรียน 
ถูกกระตุ้นด้วยปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive conflict) หรือเรียกว่าเกิดการ
เสียสมดุลย์ทางปัญญา(Disequilibrium) ผู้เรียนต้องพยายามปรับโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive 
structuring)ให้เข้าสู่ภาวะสมดุลย์(Equilibrium) โดยวิธีการดูดซึม (Assimilation) ได้แก่ การรับ
ข้อมูลใหม่จากสิ่งแวดล้อมเข้าไปไว้ในโครงสร้างทางปัญญา และ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา
(Accomodation) คือ การเชื่อมโยงโครงสร้างทางปัญญาเดิม หรือความรู้เดิมที่มีมาก่อนกับข้อมูล
ข่าวสารใหม่ จนกระทั่งผู้เรียนสามารถปรับโครงสร้างทางปัญญาเข้าสู่สภาพสมดุลย์ หรือสามารถที่จะ
สร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาได้ หรือเกิดการเรียนรู้นั่นเอง  

2. Social Constructivism เป็นทฤษฎีที่มีรากฐานมาจาก Vygotsky ซึ่งมีแนวคิดที่ส าคัญ
ที่ว่า "ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญา"รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับ
ศักยภาพในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญาที่อาจมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับช่วงของการพัฒนาที่รียกว่า Zone of 
Proximal Development ถ้าอยู่ต่ ากว่า Zone of Proximal Development จ าเป็นที่จะต้องได้รับ
การช่วยเหลือในการเรียนรู้ ที่เรียกว่า Scaffolding และVygotskyเชื่อว่าความรู้สามารถสร้างโดยผ่าน
ทางการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น เด็ก ผู้ใหญ่ พ่อแม่ ครูและเพื่อน ในขณะที่อยู่ใน
บริบทของสังคมและวัฒนธรรม(Sociocultural context )  
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สรุปได้ว่า ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วนตนเอง(Constructivism) ทั้งในส่วนของ Cognitive 
Construtivism และ Social Construtivism ล้วนมีความส าคัญและมีบทบาทต่อการพัฒนาครู ใน
ส่วนของทางปัญญานั้น ผู้ศึกษาเห็นว่าหากครูสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีมาก่อนกับข้อมูลข่าวสาร
ใหม่ จนสามารถปรับโครงสร้างทางปัญญาเข้าสู่สภาพสมดุลย์ หรือสามารถที่จะสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมา
ได้ ครูก็จะเกิดการเรียนรู้และน าความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการพัฒนาการสอนได้ และในส่วนของทาง
สังคม เนื่องด้วยอาชีพครูนั้นเป็นอาชีพที่มีการอยู่รวมกันเป็นสังคม ดังนั้นการสร้างความรู้โดยผ่าน
ทางการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น พร้อมทั้งการช่วยเหลือในการเรียนรู้ ย่อมท าหึครูสามารถ
พัฒนาความรู้และเกิดประโยชน์ต่อศักยภาพทางด้านการสอนได ้
4.2.7 ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Andragogy Theory of Malcolm Knowles  

การเรียนรู้ของผู้ใหญ่แตกต่างจากการเรียนรู้ของเด็ก เพราะผู้ใหญ่มีประสบการณ์ มากกว่า 
ดังนั้นการเรียนการสอนต้องยึดหลักให้ตอบสนองต่อธรรมชาติของผู้ใหญ่ นั่นคือต้องรู้ หลักการศึกษา
ผู้ใหญ่ ซึ่งโนลส์ (Knowles, 1985) เรียกวิชาการศึกษาผู้ใหญ่นี้ว่า แอนดราโกจี (Andragogy)  

อาชัญญา รัตนอุบล (2551) ได้ให้ค านิยามไว้ว่าเป็น “ศิลป์และศาสตร์ในการช่วยให้ผู้ใหญ่
เกิดการเรียนรู้ ” ซึ่งประกอบด้วย  

1) มโนทัศน์ของผู้เรียน (Self –concept) ผู้ใหญ่จะมีลักษณะที่เติบโต ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
มีวุฒิภาวะสูง มโนทัศน์ต่อตนเอง จะพัฒนาจากการพึ่งพาผู้อื่นไปเป็นการน าตนเอง เป็นตัวของตัวเอง 

 2) ประสบการณ์ของผู้เรียน (Experience) ผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะ มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางที่
จะเป็นแหล่งทรัพยากรอันมีค่าของการเรียนรู้ ขณะเดียวกนัก็จะมีพื้นฐานเปิดกว้างที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  

3) ความพร้อมที่จะเรียน (Readiness) ผู้ใหญ่มีความพร้อมที่จะเรียน เมื่อรู้สึกว่าสิ่งนั้น 
“จ าเป็น” ต่อบทบาทและสถานภาพทางสังคมของตน  

4) แนวทางการเรียนรู้ (Orientation to learning) ผู้ใหญ่จะยึดปัญหาเป็นศูนย์กลางในการ
เรียนรู้ มุ่งน าความรู้ไปใช้ทันที  

Malcolm S. Knowles (1985) ได้น าทฤษฎี Andragogy มาตีพิมพ์ลงในหนังสือชื่อ "Adult 
leadership"เมื่อปีค.ศ. 1968 ซึ่งกลายมาเป็นค านิยมในสหรัฐอเมริกา Knowlesทฤษฎีเป็นการแยก 
ความแตกต่างของAndragogy กับทฤษฎีการสอนของเด็กซึ่งเรียกว่า Pedagogy เอาไว้ดังนี ้
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ตารางที่ 2.9 ตารางเปรียบเทียบข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างการสอนผู้ใหญ่กับการสอนเด็ก 
 

ข้อตกลงเบื้องต้น 
(Assumption) 

การสอนเด็ก 
(Pedagogy) 

การสอนผู้ใหญ่ 
(Andragogy) 

ความต้องการในการเรียนรู้ 
(The need to know) 

 ขึ้นอยู่กับผู้สอน ผู้เรียนมีหน้าที่
เรียน 
 สิ่งที่เรียนอาจจะไม่ได้น ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 ผู้เรียนสามารถก าหนด 
ความต้องการได้ด้วยตนเอง (self-
directed) 

มโนทัศน์แห่งตน 
(Self-concept) 

 ไม่เป็นอิสระ  มีความสามารถในการน าตนเอง
เพิ่มข้ึน 

บทบาทของประสบการณ์ 
(The role of learner's 
experience) 

 ประสบการณ์น้อย 
 ประสบการณ์จะผ่านการอ่าน 
เขียน และการฟัง 

 ผู้เรียนมีแหล่งความรู้ 
 มีประสบการณ์มากที่ท าให้ 

เกิดการเรียนรู้มาก่อน 

ความพร้อมในการเรียนรู้ 
(Readiness to learn) 

 เรียนเพื่อสอบผ่านหรือได้รับการ
ยอมรับ 
 ความพร้อมมาจากที่ผู้สอนบอก 

 มีความต้องการในการเรียนรู้
เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือใน
การท างาน 

เป้าหมายการเรียนรู้ 
(Orientation to learning) 

 วิชาเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้  มี problem-base 

แรงจูงใจ 
(Motivation) 

 เกิดจากการกระตุ้นจากภายนอก 
เช่น คะแนนที่จะได้รับ 

 เกิดจากการกระตุ้นทั้งภายใน
และภายนอก 

สรุปได้ว่าในการจะสร้างรูปแบบพัฒนาการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษานั้น จะต้องค านึงถึงบริบทของผู้ถูกพัฒนาเป็นส าคัญ ซึ่งก็คือครู ครูนั้นถือเป็นวัยผู้ใหญ่ 
ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Andragogy Theory) เพื่อที่จะได้เข้าใจถึงศิลป์
และศาสตร์ที่จะช่วยให้ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้ และน าไปออกแบบรูปแบบพัฒนาการสอนส าหรับครู
ทัศนศิลป์ ที่เกิดประสิทธิผลต่อไป 

จากการศึกษาทฤษฏีทางการสอนศิลปศึกษาและทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าทฤษฎี
ต่างๆมีความเกี่ยวข้องเช่ือโยงและสามารถช่วยในการสนับสนุนการสอนทัศนศิลป์ ตลอดจนการพัฒนา
สมรรถนะครูทัศนศิลป์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อน าวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับ กับมาตรฐาน
สมรรถนะทางการสอน (SEAMEO,2010) สามารถสรุปเป็นตารางสังเคราะห์ได้ดังตารางที่ 3 ต่อไปนี ้
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ตารางที่ 2.10 ตารางสังเคราะห์ทฤษฏีที่เกีย่วข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ 
ทฤษฎี รายละเอียดทฤษฎี สมรรถนะที่พัฒนาได้ 

การจัดการ 
เรียนการสอน
ศิลปศึกษาแบบมี
หลักเกณฑ์เป็น
พื้นฐาน(DBAE) 

DBAE มีจุดเด่นอยู่ที่ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่
ส าคัญทั้ง 4 ด้านของศิลปศึกษา ประกอบด้วย 

- ประวัติศาสตร์ศิลปะ (Art History)  
- สุนทรียศาสตร์ (Aesthetic)  
- ศิลปวิจารณ์ (Art Criticism)  
- ศิลปะปฏิบัติ (Art-making)  

- สมรรถนะด้านความรู้ 
- สมรรถนะด้านทักษะ 

 

ปรัชญา
ประสบการณ์ตาม
แนวคิดของจอห์น 
ดิวอี้ (John 
Dewey) 

 

- ยกย่องประสบการณ์ ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากการ
กระท าในสถานการณ์จริง “Learning by 
doing” “หรือการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง” 

- แนวคิดของดิวอ้ี ตระหนักเรื่อง“การปรับตัว”ให้
เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องส าคัญและจะ 
ต้องน าไปใช้เป็นแนวคิดของการจัดการศึกษา 
หรือเป็นแก่นแห่งการศึกษา  

- สมรรถนะด้านความรู้ 

- สมรรถนะด้านทักษะ 

- สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะ 

- สมรรถนะด้านการ
พัฒนาตนเอง 

แนวความคิด
กิจกรรมของจิต 
(Mental Activity) 
ของ Benedetto 
Croce 
 

Mental Activity แบ่งออกเป็น  
1. กิจกรรมเชิงคิดหรือเชิงทฤษฎี (Theoretical 

Activity) ในส่วนที่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการรู้คิดเมื่อเกิดขึ้นในตัวบุคคลจะท า
ให้เกิดแรงบันดาลใจในการกระท า 

2. กิจกรรมเชิงปฏิบัติ (Practical Activity) เป็น
ส่วนที่เกี่ยวกับการกระท า ส่งผลให้กิจกรรมเชิง
คิดสามารถแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม  

- สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะ 

- สมรรถนะด้าน
มาตรฐานจริยธรรม 
และค่านิยม 

- สมรรถนะด้านการ
พัฒนาตนเอง 

ทฤษฎีการวิ จารณ์
อย่างสุนทรีย์ 
(Aesthetic Criticism)  
(Ralph A. Smith, 
1968) 

ทฤษฎีทางศิลปวิจารณ์ มี 4 ข้ันตอน คือ 
 ขั้นที่ 1 การบรรยาย (Description) 
 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ (Analysis) 
 ขั้นที่ 3 การตีความ (Interpretation) 
 ขั้นที่ 4 การประเมินผล (Evaluation) 

- สมรรถนะด้านความรู้ 

- สมรรถนะด้านทักษะ 

- สมรรถนะด้านการ
พัฒนาตนเอง 
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ทฤษฎี รายละเอียดทฤษฎี สมรรถนะที่พัฒนาได้ 

ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ 
(Critical Theory) 
ของเอ็ดมันด์ เบิร์ก 
เฟลด์แมน (Edmund 
Burke Feldman) 
1972 

หนทางของการวิเคราะห์งานศิลปะ มี 4 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นที่ 1. การบรรยาย (Description) 
 ขั้นที่ 2. การวิเคราะห์โครงสรา้ง (Formal analysis) 
 ขั้นที่ 3. การตีความ (Interpretation) 
 ขั้นที่ 4. การประเมินผลหรือตัดสิน (Evaluation 

or Judgment)  

- สมรรถนะด้านความรู้ 

- สมรรถนะด้านทักษะ 

- สมรรถนะด้านการ
พัฒนาตนเอง 

ทฤษฎีการสอนความ
ซาบซึ้งในศิลปะ 
(Theory of 
Teaching Art 
Appreciation) ของ
พาร์โยฮันเซน (Per O. 
Johansen) 1978 

เป็นทฤษฎีหลักสูตรที่จะน าไปสู่ขั้นประสบการณ์ด้าน
ความซาบซึ้งในศิลปะ มี 3 กระบวนการ ดังนี้ 
กระบวนการ ก. ขั้นเตรียมการสอน  
กระบวนการ ข. การสอนขั้นเตรียมการ 
กระบวนการ ค. การสอนประสบการณ์ขั้นบรรลุผล
ด้านความซาบซึ้งในศิลปะ (Achievement in 
experience) 

- สมรรถนะด้านความรู้ 

- สมรรถนะด้านทักษะ 

- สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะ 

 

ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) 
ของ Piaget และ 
Vygotsky 

1. Cognitive Constructivism มีพื้นฐานมาจาก
แนวคิดของ Piaget แนวคิดของทฤษฎีนี ้เน้น
ผู้เรียนเป็นผู้สรา้งความรู้ โดยเปน็ผูส้ร้างความรู้ 
โดยการลงมือกระท า 

2. Social Constructivism เป็นทฤษฎีที่มีรากฐาน
มาจาก Vygotsky ซึ่งมีแนวคิดที่ส าคัญที่ว่า 
"ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาด้านพุทธิปัญญา" เรียนสร้างความรู้โดย
ผ่านทางการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น 
ได้แก่ เด็ก กับ ผู้ใหญ่ พ่อแม่ ครูและเพื่อน 
ในขณะที่เด็กอยู่ในบริบทของสังคมและ
วัฒนธรรม(Sociocultural context )  

- สมรรถนะด้านความรู้ 

- สมรรถนะด้านทักษะ 

- สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะ 

- สมรรถนะด้านการ
พัฒนาตนเอง 
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ทฤษฎี รายละเอียดทฤษฎี สมรรถนะที่พัฒนาได้ 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ่  
Andragogy ทฤษฎี
ของ Malcolm 
Knowles 

การเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ต้องยึดหลักให้ตอบสนองต่อ
ธรรมชาติของผู้ใหญ่ นั่นคือต้องรู้หลักการศึกษาผู้ใหญ่ 
ซึ่ง Knowles, 1980 เรียกวิชาการศึกษาผู้ใหญ่นี้ว่า 
แอนดราโกจี (Andragogy) ประกอบด้วย 
1. มโนทัศน์ของผู้เรียน (Self –concept) ผู้ใหญ่จะ

มีลักษณะมีวุฒิภาวะสูง เป็นตัวของตัวเอง 
2. ประสบการณ์ของผู้เรียน (Experience) ผู้ใหญ่มี

ประสบการณ์ เปิดกว้างที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
3. ความพร้อมที่จะเรียน (Readiness) ผู้ใหญ่มี

ความพร้อมที่จะเรียน เมื่อรู้สึกว่าสิ่งนั้น 
“จ าเป็น” ต่อบทบาทและสถานภาพทางสังคม 

4. แนวทางการเรียนรู้ (Orientation to learning)  
ผู้ใหญ่จะยึดปัญหาเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ 
มุ่งน าความรู้ไปใช้ทันที  

- สมรรถนะด้านความรู้ 

- สมรรถนะด้านทักษะ 

- สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะ 

- สมรรถนะด้าน
มาตรฐานจริยธรรม 
และค่านิยม 

- สมรรถนะด้านการ
พัฒนาตนเอง 

 

 
4.3 สภาพปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการสอนทัศนศิลป์ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ก าหนดไว้ว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความ
งาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียน
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจน การน าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐาน ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ (หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ 
เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ 
ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ทัศนศิลป ์ดนตรี และนาฏศิลป์ โดยในที่นี้จะศึกษาในส่วนของทัศนศิลป์ คือ 

• มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและน าเสนอผลงาน ทางทัศนศิลป์
จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธีการ ของศิลปินใน
การสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
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โดยสาระที ่1 ทัศนศิลป์ มีสาระและมาตรฐานการเรียนรู ้ดังนี้ 
 มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรคง์านทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์

วิเคราะห ์วิพากษ ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ 
ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั  

 มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป ์ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
เห็นคุณค่างาน ทัศนศลิป์ที่เปน็มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล  

การจัดการเรียนการสอนทัศนศิลป์ในประเทศไทยในปัจจุบัน การก าหนดหลักสูตร ตัวชี้วัดใน
การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดในการจัดการ
เรียนการสอนศิลปศึกษาแบบมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐาน(DBAE) มีองค์ความรู้ที่ส าคัญทั้ง 4 ด้าน 
ประกอบไปด้วยศิลปะปฏิบัติ (Art-making) ประวัติศาสตร์ศิลปะ (Art History) สุนทรียศาสตร์ 
(Aesthetic) และศิลปวิจารณ ์(Art Criticism)  
 การจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาในสาระทัศนศิลป์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศไทย มีการจัดการเรียนการสอนที่มีพื้นฐานและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนมาจาก 
DBAE หรือ Discipline Base Art Education  โดยในปัจจุบันในการจัดการศึกษาศิลปศึกษาใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้มีการพัฒนารูปแบบในการเรียนการสอนขึ้นมาอย่างหลากหลาย โดย
ผสมผสานแนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษาและทฤษฎีการสอนศิลปศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับ
ประโยชน์จากการเรียนการสอนศิลปะอย่างสูงที่สุดและเหมาะสมที่สุดตามบริบทของผู้เรียน  

แสดงให้เห็นว่าศิลปศึกษาเป็นวิชาที่มีหลักการและเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน อัน
ประกอบด้วย ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ สุนทรียศาสตร์ และ ศิลปวิจารณ์ การศึกษาก็ได้
ประโยชน์จากศิลปะมาโดยตลอดหากแต่การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่
นั้นยังมุ่งเน้นไปที่ศิลปะปฏิบัติเพียงด้านเดียว แม้ว่าแท้จริงแล้วศิลปะปฏิบัติเองนั้นก็มีความเชื่อมโยง
กับทั้ง ประวัติศาสตร์ศิลป์ สุนทรียศาสตร์ และ ศิลปะวิจารณ์ แต่ยังขาดการเน้นย้ าและเชื่อมโยงทั้ง
สามส่วนนี้เข้ากับศิลปะปฏิบัติอย่างชัดเจน ซึ่งส่วนนี้จะส่งผลต่อความเข้าใจและการบูรณาการความรู้
ของผู้เรียน นอกจากนี้อีกปัญหาหนึ่งของศิลปศึกษาคือ การถูกจัดและมองว่าเป็นรายวิชาที่มี
ความส าคัญไม่มาก เป็นรายวิชาที่มีความส าคัญด้อยกว่าวิชาแกนหลักคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ อันเนื่องมาจากวิชาศิลปศึกษานั้นมีการวัดและประเมินผลที่จับต้องได้และเป็น
รูปธรรมน้อยกว่ารายวิชาที่กล่าวไปข้างต้น และการประเมินความรู้ที่เกิดขึ้นก็ใช้วิธีการเดียวกับวิชา
อื่นๆทั้งๆที่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นควรจะมีการพัฒนาความรู้และ
สมรรถนะทางการสอนให้กับผู้สอนศิลปะผ่านรูปแบบที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสามารถในการ
พัฒนาการสอนและส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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ในด้านของความส าคัญและเร่งด่วนของความต้องการพัฒนาสรรถนะด้านต่างๆ หากวิเคราะห์
จากการศึกษาเอกสารทีเกี่ยวข้องในส่วนของสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับครูทัศนศิลป์ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
การขาดแคลนครู ปัญหาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาทัศนศิลป์ที่ประสบปัญหาครูขาดความรู้
ความเข้าใจต่อเนื้อหาวิชาและไม่มีความรู้ความสามารถในการสอน ปัญหาในการขาดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน ตลอดจนในส่วนของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) ของวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) ที่พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานทั้งในระดับขนาด
ของโรงเรียน สังกัด หรือระดับประเทศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดและสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาที่ยังควรได้รับการพัฒนา (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ : ออนไลน์ ; 
2558) นอกจากนี้ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะของครูทัศนศิลป์ พบว่า
ปัจจุบันครูทัศนศิลป์ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพค่อนข้าง
ต่ าเมื่อเทียบกับครูกลุ่มสาระ เนื่องมาจากครูทัศนศิลป์ขาดความรู้พื้นฐานในเนื้อหาสาระทางทัศนศิลป์ 
ขาดทักษะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ขาดความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการท าผลงานวิชาการ การเรียบเรียงภาษา การใช้ภาษาต่างประเทศที่ถูกต้อง ตลอดจนขาด
ทักษะในกระบวนการวิจัย ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนส าคัญในการท าผลงานวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทย
ฐานะ (ข้อมูลบุคลากรจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ปีการศึกษา 2558) 

ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนาความรู้และสมรรถนะครูทัศนศิลป์ในองค์กรเป็นส่วนหนึ่งที่จะ
สนับสนุนต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและสามารถน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา และ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูทัศนศิลป์ อันมีความเกี่ยวเนื่องกับสมรรถนะทางการสอน เมื่อบุคลากรมี
ประสิทธิภาพ นั่นหมายถึงคุณภาพครูย่อมส่งผลในทิศทางเดียวกันสู่ตัวผู้เรียนทั้งในรูปธรรมและ
นามธรรม โดยผู้วิจัยได้ท าตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาและสมรรถนะที่ขาดของครู
ทัศนศิลป์ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 11 ต่อไปนี ้
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ตารางที่ 2.11 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาและสมรรถนะที่ขาดของครูทัศนศิลป ์
ปัญหาของครูทัศนศิลป์ 
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จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาและสมรรถนะที่ขาดของครูทัศนศิลป์ สามารถ
แสดงให้เห็นถึงปัญหาแลละสมรรถนะการสอนด้านที่ขาดดังต่อไปนี้ 

1. ปัญหาครูขาดความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาวิชาทางทัศนศิลป์ พบว่าเกิดจากการขาด
สมรรถนะการสอนด้านความรู้ ในส่วนของมาตรฐานการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ และหลักการจัดการเรียน
การสอนทัศนศิลป์ สรุปคือปัญหาในข้อนี้เกิดจากการขาดสมรรถนการสอนด้านความรู้เพียงด้านเดียว 

2. ปัญหาครูขาดทักษะความสามารถในการสอนทัศนศิลป์ พบว่าเกิดจากการขาด
สมรรถนะการสอนด้านความรู้ ในส่วนของมาตรฐานการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ และหลักการจัดการ
เรียนการสอนทัศนศิลป์ ขาดสมรรถนะการสอนด้านทักษะ ในส่วนของการบริหารจัดการเรียนการ
สอน และทักษะกาบูรณาการ และขาดสมรรถนะการสอนด้านคุณลักษณะในด้านความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สรุปคือปัญหาในข้อนี้เกิดจากการขาดสมรรถนการสอน 3 ด้านประกอบกัน 

3. ปัญหาการจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพไม่ตรงตามตัวชี้วัด  พบว่าเกิดจากการ
ขาดสมรรถนะการสอนด้านความรู้ ในส่วนของมาตรฐานการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ การใช้เทคโนโลยี การ
ใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนพฤติกรรมของผู้เรียน ขาดสมรรถนะการสอนด้านทักษะ ในส่วนของการ
บริหารจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการใช้เทคโนโลยี และขาดสมรรถนะการสอนด้าน
การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในส่วนของการพัฒนาวิชาชีพ การเตรียมการสอน และการ
จัดหารจัดท าสื่อการสอน สรุปคือปัญหาในข้อนี้เกิดจากการขาดสมรรถนการสอน 3 ด้านประกอบกัน 

4. ปัญหาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน พบว่าเกิดจากการขาดสมรรถนะการสอนด้านความรู้ ในส่วนของมาตรฐานการเรียนรู้ทาง
ทัศนศิลป์ ขาดสมรรถนะการสอนด้านทักษะ ในส่วนของการบริการจัดการเรียนการสอน และการบูร
ณาการ ขาดสมรรถนะการสอนด้านคุณลักษณะ ในส่วนของการปรับตัว และขาดสมรรถนะการสอน
ด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในส่วนของการเตรียมการสอน สรุปคือปัญหาในข้อนี้
เกิดจากการขาดสมรรถนการสอน 4 ด้านประกอบกัน 

5. ปัญหาการมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพต่ า พบว่าเกิดจากการขาดสมรรถนะการสอนด้าน
ความรู้ ในส่วนของมาตรฐานการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ หลักการจัดการเรียนการสอน และความรู้ใน
การใช้เทคโนโลยี ขาดสมรรถนะการสอนด้านทักษะ ในส่วนของการบริการจัดการเรียนการสอน 
ทักษะการใช้เทคโนโลยี และการบูรณาการ ขาดสมรรถนะการสอนด้านคุณลักษณะ ในส่วนของความ
ส านึกต่อหน้าที่ และการปรับตัว ขาดสมรรถนะการสอนด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยมในส่วน
ของการอุทิศตน การปฏิบัติตน และความรับผิดชอบ และขาดสมรรถนะการสอนด้านการพัฒนา
ตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในส่วนของการพัฒนาวิชาชีพ การวิจัย และการน าเสนอผลงานสรุป
คือปัญหาในข้อนี้เกิดจากการขาดสมรรถนการสอน 5 ด้านประกอบกัน 
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6. ปัญหาการขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน พบว่าเกิดจากการขาดสมรรถนะ
การสอนด้านความรู้ ในส่วนของความรู้ในการใช้เทคโนโลยี ขาดสมรรถนะการสอนด้านทักษะ ในส่วน
ของการสื่อสารท างานร่วมกับผู้อื่น และทักษะการใช้เทคโนโลยี และการบูรณาการ ขาดสมรรถนะการ
สอนด้านคุณลักษณะ ในส่วนของความร่วมมือร่วมใจ และความส านึกต่อหน้าที่ ขาดสมรรถนะการ
สอนด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยมในส่วนของการอุทิศตน และการปฏิบัติตน และขาด
สมรรถนะการสอนด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในส่วนของการพัฒนาวิชาชีพ และ
การวิจัย  สรุปคือปัญหาในข้อนี้เกิดจากการขาดสมรรถนการสอน 5 ด้านประกอบกัน 

จะเห็นได้ว่าปัญหาของครูทัศนศิลป์แต่ละข้อเกิดจากการขาดสมรรถนะการสอนในแต่ละด้าน
ที่แตกต่างกันออกไป อันจะแสดงให้เห็นว่าในปัญหาแต่ละข้อนั้น อาจเกิดจากการขาดสมรรถนะเพียง
ข้อเดียว ในขณะที่ปัญหาบางข้อก็เกิดจากการขาดสมรรถนะหลายๆด้านประกอบกัน  ซึ่งมี
ความสัมพันธ์เชิงทับซ้อนกันระหว่างสมรรถนะการสอนแต่ละข้อ โดยจากการศึกษาเอกสารสามารถ
เรียงล าดับสมรรถนะที่ครูทัศนศิลป์ควรที่จะได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ตามล าดับความส าคัญดังน้ี 

1. Professional knowledge ด้านความรู้ เมื่อครูมีความรู้ความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ที่
เกี่ยวกับทางทัศนศิลป์ย่อมท าให้ครูมีความมั่นใจและความแม่นย าในเนื้อหาที่จะสอน ครูผู้สอนควรจะ
มีองค์ความรู้ที่ดี มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ทัศนศิลป์ หลักการจัดการเรียนการสอน การใช้
เทคโนโลยี การใช้ภาษาอังกฤษ และพฤติกรรมของผู้เรียน เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพ อันจะน ามา
ซึ่งคุณภาพการศึกษา 

2. Professional skills ด้านทักษะ ทักษะทางการสอนเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อวิชาชีพครู 
โดยเฉพาะวิชาทัศนศิลป์ซึ่งเป็นวิชาเฉพาะด้านและเป็นวิชาที่ใช้การเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ 
ครูผู้สอนควรมีทักษะในการบริหารการจัดการเรียนการสอน ทักษะในการวัดและประเมินผลผู้เรียน 
ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการใช้เทคโนโลยี และทักษะในการบูรณาการเนื้อหาวิชา 

3. Professional development and lifelong learning การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ครูทัศนศิลป์เป็นครูที่มีความสามารถเฉพาะตัว หากแต่ที่ยังมีความก้าวหน้าวิชาชีพค่อนข้าง
ต่ าก็เพราะครูยังขาดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเอง ประกอบกับขาดความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการ
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ครูทัศนศิลป์ควรมีการพัฒนาวิชาชีพ มีการเตรียมการสอน มีการท าวิจัย 
การจัดหาจัดท าสื่อการสอน และการน าเสนอผลงานที่มีความเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนา
สมรรถนะทางกรสอนการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างยั่งยืน 

4. Personal characteristics คุณลักษณะ คุณลักษณะของครูทัศนศิลป์เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้
เช่นเดียวกัน แม้ว่าอาจจะไม่ส่งผลต่อคุณภาพหรือสมรรถนทางการสอนมากเท่าไหร่ แต่คุณลักษณะที่ดี
ของครูผู้สอนจะน ามาซึ่งการพัฒนาตนเองตลอดจนการพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการสอน 
และในทางกลับกันก็ย่อมส่งผลต่อทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อครูผู้สอนได้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นสิ่ง
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ส าคัญส าหรับครูทัศนศิลป์ นอกจากนี้กับเพื่อนร่วมงานก็เป็นสิ่งส าคัญ ครูผู้สอนควรมีความร่วมมือร่วใจ 
ความรักในวิชาชีพ ความส านึกต่อหน้าที่และการปรับตัวที่ดี 

5. Profession/Personal Ethical standards and values มาตรฐานจริยธรรมและ
ค่านิยม แม้ว่าการมีจริยธรรมจะไม่ได้เป็นสมรรถนะเร่งด่วน แต่การมีจริยธรรมและการเป็นอย่างที่ดี
เป็นสิ่งส าคัญที่ครูควรจะมี การอุทิศตน ทัศนคติต่อผู้เรียน การปฏิบัติตน การวางตัวและความ
รับผิดชอบ นั้นถือเป็นคุณลักษณะอันพึประสงค์ โดนเฉพาะทัศนคติต่อผู้เรียนนั้นถือเป็นสิ่งท าคัญที่ครู
ทัศนศิลป์ทุกคนพึงจะมี อันเนื่องมาจากวิชาทัศนศิลป์ เป็นวิชาที่อาศัยความชอบเฉพาะทาง ส าหรับ
ผู้เรียนที่ไม่มีความถนัดทางทัศนศิลป์ ครูควรมีความเข้าใจในความแตกต่างของผู้เรียน หาแนวทาง
วิธีการที่เหมาะสมใจการสอน และมีการปฏิบัติตนต่อผู้เรียนอย่างเข้าใจและเป็นธรรม  
 สรุปได้ว่าความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาส าหรับครูทัศนศิลป์จากการวิเคราะห์เอกสารนั้น
สามารถเรียงความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนของสมรรถนะจากมากไปน้อย คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ 
ด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านคุณลักษณะ และด้านความมีจริยธรรมและเป็น
แบบอย่างที่ดี  โดยการจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาแต่ละด้านที่ชัดเจนนั้น 
ควรจะต้องมีการเก็บข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังเพิ่มเติมผ่านแบบสอบถาม และใช้การ
วิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญความต้องการจ าเป็น โดยใช้สูตร PNI Modified รวมถึงการสัมภาษณ์ใน
ขั้นตอนการเก็บข้อมูลการวิจัยต่อไป 
 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สรุปได้ดังต่อไปน้ี 

งานวิจัยต่างประเทศ 
Deirdre E. Russell-Bowie (2012) ได้ศึกษาเรื่อง Developing preservice primary 

teachers’ confidence and competence in arts education using principles of authentic 
learning. พบว่ากระบวนการที่จะแก้ปัญหาให้ครูมีความมั่นใจและความรู้ความสามารถในการสอน
ศิลปศึกษาที่ดีขึ้น สาเหตุหลักๆของปัญหาครูที่ขาดความมั่นใจและความสามารถทางการสอนแบ่งออก
ได้เป็น 6 ประการ คือ (1) ครูขาดประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับศิลปะ (2) ครูได้เรียนวิชาทางด้านการ
สอนอย่างไม่ครอบคลุมและเพียงพอ (3) เวลาเรียนไม่เพียงพอกับศาสตร์ทางการสอนศิลปะ (4) ครู
ขาดเวลาเตรียมการสอนที่เพียงพอ (5) ครูขาดแหล่งข้อมูล อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน ที่
เพียงพอ และ (6) ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเนื้อสาระการสอน ผลการวิจัย
สามารถสรุปได้เป็น 3 ขั้น ประกอบด้วยขั้นที่ 1พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างจ านวนน้อยมากที่รู้สึกมีความ
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มั่นใจและความสามารถในการสอนศิลปศึกษา มีการเสนอแนะวิธีที่พัฒนาความมั่นใจและ
ความสามารถในการสอนที่หลากหลาย ขั้นที่ 2 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบมุมมองของกลุ่มตัวอย่างมี
ความสอดคล้องกับ กรอบแนวคิด Authentic learning Frameworks ของ Herrington ซึ่งมันเป็น
การเน้นย้ าได้ว่าการวิจัยครั้งนี้ตั้งอยู่บน Authentic learning Frameworks จริง และขั้นที่ 3กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ ให้ความเห็นว่าได้รับการพัฒนาความมั่นใจและความสามารถในการสอนศิลปะมาก
ขึ้น โดยในส่วนปัจจัยที่ช่วยกลุ่มตัวอย่างให้เกิดการพัฒนาคือ การที่ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ การทดสอบ
และการเขียนสรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ การเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ ตลอดจนการท าวิจัยที่
เกี่ยวกับความส าคัญของศิลปศึกษา สรุปคือ จ าเป็นต้องมี Authentic learning Frameworks ใน
กระบวนการพัฒนาเพื่อให้เป็นรูปธรรม อีกซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างใน
แบบสอบถามปลายเปิดอีกด้วย 

Kai Wing Chu, Minhong Wang, Allan H.K. Yuen (2011) ได้ศึกษาเรื่อง Implementing 
Knowledge Management in School Environment : Teachers' Perception. Knowledge 
Management & E-Learning การส ารวจความรู้ความเข้าใจของครูฝึกสอน ต่อการน า Knowledge 
Management (KM) เข้ามาใช้ในโรงเรียน ผลการวิจัย พบว่า1. กลุ่มตัวอย่างเข้าใจถึงความหมายของ 
Knowledge Management แต่ไม่เข้าใจถึงส่วนประกอบของ Knowledge Management มากนัก  
2. กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าองค์ประกอบที่ส าคัญของ Knowledge Management นั่นคือ การ
จัดเก็บ และแบ่งปันเพื่อน าไปเผยแพร่และพัฒนาต่อ 3. กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่า บุคลากร วัฒนธรรม การ
บริหาร และ IT เป็นสิ่งจ าเป็นเบื้องต้นในการน า Knowledge Management มาใช้ โดยมุ่งเน้นไปที่ 
บุคลากรและวัฒนธรรมเป็นหลัก เพราะหากจะมีการน า Knowledge Management ไปใช้นั้น มีความ
จ าเป็นจะต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างทัศนคติด้านบวกให้แก่บุคลากรและวัฒนธรรมในองค์กร เนื่องจาก 
Knowledge Management เป็นกระบวนการที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารและร่วมมือกันจากคนทั้งองค์กร 
และ 4. กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร จะส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถรวมถึง
ความสามัคคีของผู้สอนภายในองค์กร หากมีการน า Knowledge Management มาใช ้

Jude Lubega (2010) ได้ศึกษาเรื่อง Using ICT to enhance Knowledge 
Management in higher education : A conceptual framework and research agenda. 
น าเสนอกรอบแนวคิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการยกระดับการจัดการความรู้ในการศึกษา ซึ่ง
ผลการวิจัยในส่วนของสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน พบว่าเทคโนโลยีที่ใช้
การพึ่งพาและกระบวนการจัดการความรู้ต่างก็เป็นคุณูปการส าคัญที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา แต่องค์กรและหน่วยงานต่างๆนั้นยังคงไม่มีความพร้อมในการปรับตัวทั้งในเชิง
โครงสร้างและยุทธศาสตร์ เพราะยังไม่มีแนวทางการพัฒนาอย่างจริงจังที่มีการวิจัยรองรับ เราล้วน
อาศัยอยู่ในสังคมซึ่งมีความรู้เป็นรากฐาน ในที่ซึ่งคุณค่าทางสังคมถูกสร้างขึ้นโดยพลวัตรอันซับซ้อนใน
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การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ที่ตั้งอยู่บนทุนทางความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นจากกระบวนการร่วมมือกัน 
กระบวนการความร่วมมือนั้น นอกจากจะต้องใช้การเผยแพร่ แสดง หรือสรุปความข้อมูลข่าวสารแล้ว 
ยังจะต้องเป็นการเสริมแรงในทักษะความรู้ความสามารถของปัจเจกชนอันหลากหลาย ซึ่งจะกระท าได้
ก็ด้วยการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องเท่านั้น นอกจากนี้ผลการวิจัยสามารถบ่งชี้ถึงช่องว่างระหว่างสิ่งที่
จ าเป็นในการสร้างทฤษฏีและทดสอบผลเพื่อหาข้อแตกต่างในการที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการความรู้ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยผลจากมุมมองทางทฤษฏี ได้อธิบายให้
เข้าใจถึงความส าคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ict) เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ และพบว่า
หลักส าคัญของการพัฒนาประกอบไปด้วย การสร้างความรู้ การมีส่วนช่วยในกระบวนการจัดการ
ความรู้ กระบวนการการจัดการความรู้ และ ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มี
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวขอ้งกันทั้งหมดผ่านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ประกอบ  

Carol S. Jeffers (1996) ได้ศึกษาเรื่อง Professional Development in Art Education 
Today : A Survey of Kansas Art Teachers ส ารวจความคิดเห็นของครูศิลปะ ในKansas ที่มีต่อ
การจัดหลักสูตรตามหลักของ DBAE โดยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 
กลุ่ม คือผู้เริ่มต้นประกอบอาชีพครู มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 6 ปีกลุ่มผู้ประกอบอาชีพครู ที่มี
ประสบการณ์ท างานตั้งแต่ 7-17 ปี และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพครู ที่มีประสบการณ์ท างาน 18 ปีขึ้นไป 
โดยผลการวิจัยพบว่า ส่วนที่ 1 : demographic and descriptive informationประสบการณ์
ท างานมีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับระดับการศึกษา และสัดส่วนของผู้มีประสบการณ์
ท างานน้อยมีการพัฒนาตนเองผ่านการศึกษาเพิ่มเติมและเข้าร่วมอบรมต่างๆ ในส่วนของความถนัด
ของคร ูพบว่าทั้ง 3 กลุ่มให้ข้อมูลว่ามีความสามารถในทักษะการสอน drawing มากที่สุด รองลงมาคือ 
ในกลุ่มที่1ให้ข้อมูลว่ามีความสามารถในด้าน painting กลุ่มที่ 2 ให้ข้อมูลว่ามีความสามารถ ในทักษะ
การส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ และในกลุ่มที่ 3 ให้ข้อมูลว่ามีความสามารถในด้านการ design มาก
ที่สุด ส่วนที่ 2 : professional opinion open-ended questionnaire ในมุมมองของปัญหาที่กลุ่ม
ตัวอย่างให้ข้อมูล อันดับที่ 1 คือขาดงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา (ซึ่งทั้ง
3 กลุ่มให้ข้อมูลในทิศทางเดียวกัน) อันดับที่ 2 คือ การที่วิชาศิลปะไม่ได้รับความส าคัญ และ
นอกจากนี้ในส่วนของกลุ่มที่ 2 และ3 ยังเห็นปัญหาเพิ่มเติมคือหลักสูตรไม่สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในด้านจุดมุ่งหมายในการมาสอนศิลปะที่กลุ่มที่ 1 ตอบสูงสุดคือ เพื่อเปิดมุมมองโลก
ทัศน์ใหม่ให้กับผู้เรียนกลุ่มที่ 2 ตอบว่าเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการแก้ปัญหา และ
กลุ่มที่ 3 ตอบว่า เพื่อแบ่งปันความรักในศิลปะให้กับผู้เรียน  
 สรุปคือไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของงบประมาณ เรื่องของการถูกมองว่าศิลปะเป็นวิชาที่ไม่
ส าคัญ และการที่หลักสูตรไม่สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้วิจัยเสนอข้อแนะน าว่าควรจะ
หาผู้ที่เป็น professional lobbyist ผู้ให้ค าปรึกษาด้านสื่อสัมพันธ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและ
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การจัดการงบประมาณ เพื่อเข้ามาท าให้ศิลปศึกษาเป็นที่รู้จักและได้รับการให้ความส าคัญมากขึ้นในวง
กว้าง 

งานวิจัยในประเทศ 
จารุวรรณ ฤทธิเพชร (2552) ได้วิจัยเรื่อง กระบวนการและปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของการ

จัดการความรู้ ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการจัดการความรู้ของโรงเรียน มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การ
ก าหนดเป้าหมายสิ่งที่ต้องเรียนรู้ มี 4 ขั้นตอนย่อย คือ 1) โรงเรียนจัดประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพื่อวางแผนงานการท างาน 2) โรงเรียนจัดประชุมครูทั้งโรงเรียนเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์
การจัดการความรู้ของโรงเรียนร่วมกัน 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดประชุมเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์การจัดการ
ความรู้ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ของโรงเรียน 4) กลุ่มสาระการเรียนรู้น าเสนอโครงการ
และแนวทางในการน าการจัดการความรู้ไปพัฒนาการเรยีนการสอน ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาความรู้ มี 3 
ขั้นตอนย่อย คือ 1) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูมีการแสวงหาความรู้ 2) โรงเรียนจัดเตรียมเทคโนโลยีและ
แหล่งความรู้ส าหรับการแสวงหาความรู้ 3) ครูมีการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ อย่างอิสระ 
ขั้นตอนที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี 3 ขั้นตอนย่อย คือ 1) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 2) โรงเรียนจัดเตรียมเทคโนโลยีและสถานที่ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3) ครูมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ขั้นตอนที่ 4 การสร้างความรู้ มี 4 ขั้นตอนย่อย คือ 1) 
โรงเรียนสนับสนุนให้ครูสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2) ครูน าความรู้จากประสบการณ์
เดิมผนวกกับความรู้ใหม่เพื่อสร้างนวัตกรรม 3) ครูน านวัตกรรมไปทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
4) ครูพัฒนานวัตกรรมให้มีความสมบูรณ์  ขั้นตอนที่ 5 การจัดเก็บความรู้ มี 5 ขั้นตอนย่อย คือ 1) 
โรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัดเก็บความรู้ในรูปแบบของบล็อก 2) โรงเรียนจัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บความรู้ในรูปของบล็อกแก่ครูในโรงเรียน ) โรงเรียนจัดเตรียมเทคโนโลยีและ
สถานที่ส าหรับการจัดเก็บความรู้ 4) ครูน าความรู้ไปจัดเก็บในรูปแบบต่างๆ 5) โรงเรียนมีการติดตามและ
ประเมินผลการจัดเก็บความรู้ ขั้นตอนที่ 6 การใช้ประโยชน์จากความรู้ มี 4 ขั้นตอนย่อย คือ 1) โรงเรียน
สนับสนุนให้ครูใช้ประโยชน์จากความรู้ในการจัดการเรียนการสอน 2) ครูน าความรู้และนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 3) ครูปรับปรุงความรู้และนวัตกรรมอยู่เสมอ 4) ครูน า
ความรู้และนวัตกรรมไปเผยแพร่/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/จัดเก็บ นอกจากนี้ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของ
การจัดการความรู้ของโรงเรียน ได้แก่ การสนับสนุนของผู้บริหาร ความเข้มแข็งของทีมงานการจัดการ
ความรู้ การมีสิ่งกระตุ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจ การช่วยเหลือของหน่วยงานภายนอก การวางแผนงานและ
กิจกรรมการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนมีบรรยากาศและสถานที่เอื้อต่อการจัดการ
ความรู้และมีงบประมาณที่เพียงพอ 
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จิตรา ศาสนัส (2542) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
การสอนของครูสอนศิลปศึกษาใน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ โดยการวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนา สมรรถภาพการสอนของครูสอนศิลปศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในด้านการใช้หลักสูตร การจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล โดยจ าแนกตัวแปร ตาม
วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์การสอน และภาระงานสอนที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ครูสอนศิลปศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยาย โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2540 จ านวน 370 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบ 2 
ขั้นตอน (Two-stage sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่าวัดความต้องการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา สมรรถภาพการสอนของครูสอนศิลปศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-
test statistic) และสถิติทดสอบเอฟ (F-test statistic) ผลการวิจัยพบว่า 1. ครูสอนศิลปศึกษา มีความ
ต้องการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการสอนด้านการใช้ หลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและ ประเมินผล โดยรวมทุกด้านและแต่ละด้านต่างก็
อยู่ในระดับมาก 2. ครูสอนศิลปที่มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์สอน และภาระงานสอนแตกต่างกัน มี 
ความต้องการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการสอน ด้านการใช้หลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรม การเรียน
การสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล ไม่แตกต่างกัน 
 เนาวนิตย์ สงคราม (2550) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้
จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันส าหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการสร้าง ความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 
ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาวะผู้น า บรรยากาศ ผู้ประสานงาน กลุ่ม ปัญหา 
โครงการ และการประเมินผล ซึ่งมี 8 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมส าหรับบุคลากร การ
ก าหนดประเด็นปัญหา การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น การสร้างความรู้และ
การพิจารณาความถูกต้องของความรู้ การสร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรม การตรวจสอบความก้ าวหน้า
ของผลงานที่เป็นนวัตกรรม การทดลองใช้ผลงานที่เป็นนวัตกรรม และการประเมินผลและสรุปผล 
 วารีรัตน์ แก้วอุไร (2546) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนารูปแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้มี 8 ข้อ ได้แก่ 1) โรงเรียนมีผู้บริหาร
ที่เห็นความส าคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ โดยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ 
สามารถแปลงความต้องการไปสู่การปฏิบัติและเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน 2) ผู้บริหารมียุทธวิธี
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การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ได้ผลส าคัญ ได้แก่ การส่งเสริมการเรียนรู้ของครู 
3) ผู้บริหารมียุทธวิธีในการบริหารจัดการปัจจัยเกื้อหนุนให้เอื้อการพัฒนาครบวงจร 4) โรงเรียนมีครูที่
มีเจตคติที่ดีต่อผู้บริหาร 5) ครูมีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้อยู่เสมอ 6) ครูมีการเตรียมการสอนโดย
น าความรู้ที่ได้มาจากการสืบค้นมาใช้ 7) ครูมีแนวคิด และสามารถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง และ 
8)  ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
 
สรุปข้อมูลที่ศึกษาในมุมมองของผู้วิจัย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าปัจจุบันมีการให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคนในรูปแบบของการจัดการศึกษา โดยโลกของเราก าลังเผชิญปัญหาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งปัญหาของสมรรถนะการสอนของครูก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบปัจจัยอันจะน าไปสู่ปัญหา
ดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้ระบบการศึกษามีความต่ืนตัวในการพัฒนาความสามารถด้านการสอนส าหรับครู 
ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 ซึ่งมีวิสัยทัศน์คือ ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
มีคุณภาพ โดยมีกรอบแนวคิดที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ นอกจากนี้ยังสอดคล้องต่อเนื่องกับ
ทางด้านองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEMEO ก็ได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับ
สมรรถนะทางการสอน โดยระบุเกี่ยวกับมาตรฐานทางสมรรถนะของการสอนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ว่าการจะเป็นครูที่มีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21นั้น ต้องมีองค์ประกอบของ
สมรรถนะการสอนทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ ด้านมาตรฐานจริยธรรมและ
ค่านิยม และด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ส าหรับศิลปศึกษาถือเป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนในด้านต่างๆอันเป็นพื้นฐานในการศึกษา
ต่อหรือประกอบอาชีพ และการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดังนั้นวิชาทัศนศิลป์จึงเป็นวิชาที่มีทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ และบทบาทกับการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ ในด้านของครูทัศนศิลป์ของประเทศไทยผู้วิจัยเห็นว่า
ครูทัศนศิลป์ในโรงเรียนนั้นมีความแตกต่างจากครูกลุ่มสาระอื่น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถแต่ขาด
กระบวนการพัฒนาตนเองที่จะน าไปสู่การถ่ายทอดและเชื่อมโยงองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งการ
พัฒนาครูให้เกิดทักษะหล่านี้มีความจ าเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับผลวิจัยของเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพของครูทัศนศิลป์ที่ท าการศึกษาถึงความต้องการ ปัญหา และข้อกังวลของศิลปศึกษา ของ 
F.Robert Sabol (2006) ภายใต้การสนับสนุนของ NAEA โดยระบุเกี่ยวกับความจ าเป็นในการพัฒนา
ครูทัศนศิลป์ไว้ว่าการพัฒนาวิชาชีพของครูทัศนศิลป์แนวโน้มจะมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก
เนื้อหาการเรียนการสอนมีความซับซ้อนมากขึ้น ครูทัศนศิลป์ต้องมีความกระตือรือร้นในการพัฒนา
วิชาชีพ พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และต้องให้ความส าคัญและมีความรับผิดชอบต่อ
หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพ และในท้ายที่สุดแล้วต้องตระหนักให้ได้ว่าคุณภาพของการศึกษาทัศนศิลป์
ที่นักเรียนจะได้รับขึ้นอยู่กับการให้ความส าคัญกับการศึกษาพัฒนาวิชาชีพของครูทัศนศิลป์เอง 
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ในปัจจุบันมีการพัฒนาครูในภาพรวม ในด้านของการพัฒนาครูทัศนศิลป์ก็ถูกรวมอยู่ใน 3 
สาระวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อันประกอบไปด้วย ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ครูทัศนศิลป์ไมได้รับการพัฒนาที่ตรงกับบริบทของครูทัศนศิลป์โดยตรง ดังนั้นควรมีการวาง
ระบบและรูปแบบการสนับสนุนและพัฒนาครูที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของตัวครูทัศนศิลป์เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางด้านการสอนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น และจากการศึกษาวิธีการพัฒนารูปแบบ
ต่างๆ พบว่ารูปแบบการพัฒนามีหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น การสอนงาน ระบบพี่เลี้ยง การให้ค าปรึกษา 
การฝึกอบรม การนิเทศ และการจัดการความรู้ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีข้อดีและข้อจ ากัดที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาสมรรถนะการสอนด้านต่างๆที่แตกต่างกันออกไป  

ทั้งนี้จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้วิจั เห็นว่า รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ควรจะเป็นการบูรณาการ
วิธีการพัฒนาต่างๆหลากหลายวิธีเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยควรจะคัดสรร
รูปแบบกระบวนการวิธีพัฒนาแต่ละวิธีที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาสมรรถนะการสอนในแต่ละด้าน 
ประกอบการใช้ทฤษฎีที่สนับสนุนการสอนทัศนศิลป์ เพื่อให้ครูทัศนศิลป์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
การสอน 5 ด้าน อันประกอบด้วยด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ ด้านมาตรฐานจริยธรรม
และค่านิยม และสุดท้ายคือด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้น ามาซึ่งการเป็นครู
ทัศนศิลป์ที่มีสมรรถนะการสอนแต่ละด้านอย่างมีประสิทธิภาพ  
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แผนภาพที่ 13 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของทฤษฎีและเนื้อหาตามกรอบแนวคิดการวิจัย 



 

 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา เป็นการวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) โดยใช้วิธีวิจัยแบบ  
Sequential Transformative ผู้วิจัยจะเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณก่อน แล้วจึงต่อด้วยการ
เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ   

การเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้เลือกใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ทั้งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม(Focus Group) โดยผู้วิจัยจะ
เป็นผู้สังเกต เก็บบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งและตรงกับสภาพ
ความเป็นจริงมากที่สุด และน ารูปแบบไปทดลองใช้ (Experimental Research) เพื่อน าเสนอรูปแบบ
ที่สร้างขึ้น  โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะการสอนส าหรับครู
ทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 

ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบ และน าเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครู
ทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 
1. ตัวแปรที่ศกึษา 

 ตัวแปรที่ท าการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  
- ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ 
- ตัวแปรตาม ได้แก่ สมรรถนะการสอนของครูทัศนศิลป์ ภายหลังจากที่มีการน ารูปแบบ

การพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ได้สร้างขึ้นไปใช้ 
 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ระยะที่ 1 ขั้นศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะการสอนส าหรับ
ครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ประชากรในการวิจัย โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั่วประเทศ จ านวนประมาณ 2,361 โรงเรียนทั่วประเทศไทย 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ผ่านแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างโรงเรียน จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ จ านวนประมาณ 2,361 โรงเรียนทั่วประเทศไทย 
แบบหลายขั้นตอน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยที่เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดอย่างแท้จริง 
โดยวิเคราะห์ตามตารางการสุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970) ที่ก าหนดให้ประชากร
จ านวน 2,400 หน่วย ให้ใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 331 หน่วยโดยการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 โรงเรียนแบ่งตามภูมิภาค และขนาดโรงเรียน (ตามเกณฑ์การจัดแบ่งขนาด
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ) 

 
ตารางที่ 3.1 ตารางกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ในขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 1 

โรงเรียน ภาคเหนือ 
ภาค
กลาง 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต ้ รวม 

โรงเรียนขนาดเล็ก 
นักเรียน 1- 499 คน 
(ตามเกณฑ์ สพฐ.) 

25 25 25 25 100 

โรงเรียนขนาดกลาง 
นักเรียน 500 – 1499 คน 

(ตามเกณฑ์ สพฐ.) 
25 25 25 25 100 

โรงเรียนขนาดใหญ ่
นักเรียน 1500 – 2499 คน 

(ตามเกณฑ์ สพฐ.) 
25 25 25 25 100 

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
นักเรียน 2500 คนขึ้นไป 

(ตามเกณฑ์ สพฐ.) 
25 25 25 25 100 

รวม 100 100 100 100 400 

 
โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย คือ ครูทัศนศิลป์ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

โดยมีจ านวนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในแต่ละโรงเรียนๆ ละ 1 คน รวมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 400 คน 
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จากผลการวิจัยในการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะสามารถสรุปได้ว่าช่องว่าง
ระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษามีลักษณะเป็นอย่างไร หลังจากนั้นจะมีการเกบ็ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อ
หาสภาพที่พึงประสงค์ และวิธีการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสม 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาผ่านการสัมภาษณ์ 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูทัศนศิลป์ และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยใช้เกณฑ์คัดเลือกจากโรงเรียนที่เป็น best practice ด้าน
ทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลด้านทัศนศิลป์ หรือได้รับรางวัลด้านการจัดการเรียนการสอนทัศนศิลป์จ านวน 
4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต (สพม.2) เป็นตัวแทนโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
โรงเรียนวัดราชบพิธ (สพม.1) เป็นตัวแทนโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา (สพม.9) เป็น
ตัวแทนโรงเรียนขนาดกลาง และ โรงเรียนหนองน้ าส้มวิทยาคม (สพม.3) เป็นตัวแทนโรงเรียนขนาด
เล็ก 

2.2 ระยะที่ 2 ขั้นพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ใน

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

  ในการการวิเคราะห์คุณภาพและความเหมาะสมของรูปแบบรายบุคคล และการประชุมกลุ่ม
พิจารณารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็น
การเก็บข้อมูลผ่านการท า focus group คือผู้ทรงคุณวุฒิ 10 ท่าน โดยใช้เกณฑ์คัดเลือกคือกลุ่ม
นักวิชาการทางด้านการสร้างรูปแบบและด้านศิลปศึกษา 2 ท่าน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู 3 ท่าน ผู้เกี่ยวข้องในด้านผู้ปฏิบัติ (ตัวแทนครู และครู best practice) 
ด้านทัศนศิลป์ 2 ท่าน และกลุ่มนักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา บริหารสถานศึกษา และการ
พัฒนาครูทัศนศิลป์ 3 ท่าน  

2.3 ระยะที่ 3 ขั้นทดลองใช้รูปแบบ และน าเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอน
ส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูทัศนศิลป์โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน โดยเลือกเฉพาะครูที่มีประสบการณ์ท างานไม่เกิน 4 ปี จาก
โรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง  
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3. เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

3.1 ขั้นศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะการสอนส าหรับครู
ทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  คือ แบบสอบถามมาตรประมาณค่า  5 ระดับ และแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากตัวแปร และตัวบ่งชี้ตามกรอบแนวคิด ส่งผลให้ได้ข้อ
ค าถามจ านวน 89 ข้อ โดยในแบบสอบถามแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ค านิยามศัพท์ในการวิจัยที่จ าเป็นต่อการตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist)  
มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ ได้แก่  สถานภาพ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
ขนาดโรงเรียน ภูมิภาค และระยะเวลาในต าแหน่งปัจจุบัน 
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (rating scale)  
5 ระดับ มีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพสมรรถนะปัจจุบัน และสมรรถนะที่คาดหวังของ รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีการก าหนดเกณฑ์การตอบ
แบบสอบถาม ดังนี ้

5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มกีารปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง มกีารปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยเพื่อก าหนดโครงสร้างแบบสอบถาม 
2. ตรวจสอบความตรง โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  5  ท่าน

ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาจ านวน 2 ท่าน ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาครูทัศนศิลป์ จ านวน 2 ท่าน  และครูผู้ที่มี
ประสบการณ์และมีผลงานด้านทัศนศิลป์จ านวน 1  ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในด้าน
ความตรงเชิงเนื้อหา(content validity) ความครอบคลุมของข้อค าถาม ความชัดเจนของภาษาและ
รูปแบบการพิมพ์ โดยคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่าดัชนี IOC (item objective congruence) 
ระหว่าง 0.5 – 1.0 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2545)  ซึ่งถือว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการ
วัด โดยมีผลการประเมินความตรงของข้อค าถามในส่วนของนิยามศัพท์ อยู่ที่ 0.911 ผลการประเมิน
ความตรงของข้อค าถามในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบ อยู่ที่ 0.875 และผลการประเมินความ
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ตรงของข้อค าถามในส่วนของสภาพสมรรถนะปัจจุบัน และสมรรถนะที่คาดหวังของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อยู่ที ่0.973 

โดยมีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิดังต่อไปน้ี 
2.1 ผศ. ดร.ปองสิน วิเศษศิร ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 
2.2 ดร. กล้าศักด์ิ จิตต์สงวน  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา 
2.3 ดร. นุติยาพร วงศ์เณร  ผู้มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาครูทัศนศิลป ์
2.4 คุณจิตรา สิริภูบาล  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  

    ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
    ผู้มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาครูทัศนศิลป ์

2.5 อาจารย์สังคม ทองมี   ครูผู้ที่มีประสบการณ์และมีผลงานด้านทัศนศิลป์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยก าหนดแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่เพศ  อายุ  ระดับ การศึกษา   

ต าแหน่งหน้าที ่ ระยะเวลาในการท างาน  โดยการวิเคราะห์จ านวน  และร้อยละ 
2. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสัมประสิทธิ์ของการ

กระจาย(CV) ค่าต่ าสุด(Min) และค่าสูงสุด(Max)   
3.  ตรวจสอบความเที่ยง โดยน าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบโดย

ผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาคุณภาพเชิง
ประจักษ์ (empirical approach) แล้ววิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือที่ใช้ในการ

เก็บข้อมูลวิจัย ด้วยวิธีการค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (α-Cronbach’s Alpha 
Coefficient) จากครูทัศนศิลป์จ านวน 30 คน ซึ่งผลการตรวจสอบความเที่ยงพบว่า แบบสอบถามเรื่อง
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มีค่าความ
เที่ยงเท่ากับ .977 
 3.2 ขั้นพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 

3.2.1 การสร้าง หรือพัฒนารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะสร้างหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมา
ก่อนเป็นรูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1. วิเคราะห์ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าสารสนเทศที่ได้มา 
วิเคราะห ์และสังเคราะห์เป็นร่างกรอบความคิดการวิจัย 

2. วิเคราะห์ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะการ
สอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  

3.  การจัดท าร่างรูปแบบครั้งที่ 1 
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3.2.2 การวิเคราะห์คุณภาพและความเหมาะสมของรูปแบบ ด้วยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 

10 คน โดยการตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของรูปแบบ รูปแบบที่พัฒนาขึ้นถึงแม้จะพัฒนา

โดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบของบุคคลอื่น และผลการวิจัย แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบ

ตามสมมติฐาน ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของรูปแบบผ่านการ Focus 

Group ว่าามีความเหมาะสมและเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวังหรือไม่  ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ 

10 ท่าน โดยใช้เกณฑ์คัดเลือกคือกลุ่มนักวิชาการทางด้านการสร้างรูปแบบและด้านศิลปศึกษา 2 ท่าน 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู 3 ท่าน ผู้เกี่ยวข้องในด้านผู้ปฏิบัติ (ตัวแทน

ครู และครู best practice) ด้านทัศนศิลป์ 2 ท่าน และกลุ่มนักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา 

บริหารสถานศึกษา และการพัฒนาครูทัศนศิลป์ 3 ท่าน โดยมีเครื่องมือคือแบบประเมินความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ใน

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรวัด 5 ระดับ และข้อค าถามปลายเปิด เพื่อให้

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ 10 ท่าน โดยใช้

เกณฑ์ในการประเมิน ดังน้ี 

ค่าความเหมาะสมของรูปแบบ 
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบัมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบัน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบัน้อยที่สุด 

ค่าความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไปใช ้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มคีวามเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไปใชใ้นระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง มีความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไปใชใ้นระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไปใชใ้นระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มคีวามเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไปใชใ้นระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มคีวามเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไปใชใ้นระดับน้อยที่สุด  

โดยมีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ดังต่อไปนี ้
1. ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
วางแผน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ดร.นุติยาพร วงศ์เณร ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษศิลปศึกษา  
4. คุณวิจิตร วิทยาวราพงศ์  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการด้านการพัฒนาบุคลากร ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
5. คุณภาณุภณ กล้าผจญ ต าแหน่ง นายกสมาคมวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทย 
6. ครูสุดใจ ขวัญด า ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
7. คุณนิภาพร บินสัน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหล า และได้รับรางวัลครูดี

ในดวงใจด้านศิลปศึกษา ปี 2555 
8. คุณจิตรา สิริภบูาล ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา สพฐ.  
9. ดร.กล้าศักด์ิ จิตต์สงวน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
10.  ดร.ศาลินา บุญเกื้อต าแหน่ง นักวิจัยอิสระ ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ และ

การพัฒนาวิชาชีพคร ู
 3.3 ขั้นทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 

ในการทดลองรูปแบบฯ นั้นเป็นการทดลองการใช้รูปแบบบางส่วน โดยเครื่องมือที่ใช้ส าหรับ
ทดลองรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ประกอบด้วยแบบวัดสมรรถนะก่อน-หลัง (pretest และ post-test) ส าหรับใช้วัดสมรรถนะของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังต่อไปน้ี 

3.3.1 ออกแบบร่างแบบประเมินก่อน-หลัง (pre-test และ post-test) ให้มีเนื้อหาในการ
ทดสอบสอดคล้องกับสมรรถนะที่พัฒนาอย่างรอบด้าน เพื่อใช้ในการวัดสภาพสมรรถนะทั้ง 5 ด้านของ
ผู้เข้ารับการทดลอง และน าผลที่ได้จากการท าแบบประเมินก่อน (pre-test) ไปใช้ในการออกแบบการ
ทดลอง รวมทั้งใช้ในการเปรียบเทียบผลการประเมินก่อน-หลัง (pre-test และ post-test)  

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินสมรรถนะมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และ
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากตัวแปร และตัวบ่งชี้ตามกรอบแนวคิด ส่งผลให้ได้
ข้อค าถามในแบบประเมินสมรรถนะมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 25 ข้อ โดยในแบบสอบถาม
เป็นแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ มีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพ
สมรรถนะปัจจุบันที่มีอยู ่โดยมีการก าหนดเกณฑ์การตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

5  หมายถึง มีสมรรถนะอยู่ในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง มีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก 
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3 หมายถึง มีมีสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีสมรรถนะอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีสมรรถนะอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
3.3.2 ตรวจสอบความตรง โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  5  

ท่านซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาจ านวน 2 ท่าน ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาครูทัศนศิลป์ จ านวน 2 ท่าน และครูผู้ที่มี
ประสบการณ์และมีผลงานด้านทัศนศิลป์จ านวน 1 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในด้าน
ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ความครอบคลุมของข้อค าถาม ความชัดเจนของภาษาและ
รูปแบบการพิมพ์ โดยคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่าดัชนี IOC (item objective congruence) 
ระหว่าง 0.5 – 1.0 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2545)  ซึ่งถือว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการ
วัด โดยผลการประเมินความตรงของข้อค าถาม อยู่ที่ 0.936 
โดยมีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิดังต่อไปนี ้

1. ผศ. ดร.ปองสนิ วิเศษศิริ  ผู้ทรงคณุวฒุิด้านการบริหารการศกึษา 

2. ดร. กล้าศักด์ิ จิตต์สงวน  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา 
3. ดร. นุติยาพร วงศ์เณร  ผู้มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาครูทัศนศิลป ์
4. คุณจิตรา สิริภูบาล  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  

    ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
    ผู้มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาครูทัศนศิลป ์

5. อาจารย์สังคม ทองมี   ครูผู้ที่มีประสบการณ์และมีผลงานด้านทัศนศิลป์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยก าหนดแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์

จ านวน และร้อยละ และการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสัมประสิทธิ์
ของการกระจาย(CV) ค่าต่ าสุด (Min) และค่าสูงสุด(Max)   

3.3.3  ด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงแบบประเมินสมรรถนะ 
3.3.4 ตรวจสอบความเที่ยง โดยน าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยที่ผ่านการ

ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
หาคุณภาพเชิงประจักษ์ (empirical approach) แล้ววิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability) ของ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย จากครูทัศนศิลป์ จ านวน 30 คน ซึ่งผลการตรวจสอบความเที่ยง
พบว่า มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .981 
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี ้
1. วิจัยเอกสาร (Document Research) โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
2. เก็บข้อมูลจากครูทัศนศิลป์ เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะ

การสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ผ่านแบบสอบถาม 
3. สอบถามความคิดเห็นและแนวการพัฒนากับหัวหน้ากลุ่มสาระและผู้บริหารสถานศึกษาผ่าน

แบบสัมภาษณ์ 
4. ออกแบบร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
5. น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบร่างรูปแบบฯ 
6. ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดท าร่างรูปแบบฯ  
7. น าร่างรูปแบบฯ ไปจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับผู้เชี่ยวชาญที่มี

ความเก่ียวข้อง เพื่อหาฉันทามติของรูปแบบฯ โดยแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบฯ ที่
ผู้วิจัยร่าง จ านวน 10 คน ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการดังนี ้

7.1 ก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ ความสามารถด้านการสอนทัศนศิลป์ 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อหาฉันทามติของร่างรูปแบบฯ ประกอบด้วย กลุ่มนักวิชาการทางด้านการ
สร้างรูปแบบและด้านศิลปศึกษา 2 ท่าน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู 3 
ท่าน ผู้เกี่ยวข้องในด้านผู้ปฏิบัติ (ตัวแทนครู และครู best practice) ด้านทัศนศิลป์ 2 ท่าน และกลุ่ม
นักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา บริหารสถานศึกษา และการพัฒนาครูทัศนศิลป์ 3 ท่าน รวม
ทั้งสิ้นจ านวน 10 คน  

7.2 ผู้วิจัยเลือกผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินงาน 1 ราย
ที่สามารถสร้างบรรยากาศในการสนทนาและควบคุมการสนทนาได้อย่างดี โดยไม่แสดงความคิดเห็น
ของตนเอง ซึ่งให้ผู้เข้าร่วมสนทนาแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ผู้วิจัยเลือกผู้จดบันทึก (Note 
taker) 1 ราย เพื่อท าหน้าที่จดบันทึกเพียงอย่างเดียวและเป็นผู้ถอดเทปด้วยตนเอง เพื่อความเข้าใจใน
สิ่งที่จดบันทึกและเนื้อหาสาระในเทปที่ตรงกัน และเลือกผู้ช่วยทั่วไป (Assistant) มีหน้าที่คอยควบคุม
บันทึกเสียง ถ่ายรูปและถ่ายเทปวีดีโอ ในขณะที่ก าลังด าเนินการสนทนาและอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ด าเนินการสนทนาและผู้จดบันทึกเพื่อให้แต่ละคนได้ท างานอย่างเต็มที่ 

7.3 ผู้วิจัยจัดส่ง 1) เค้าโครงวิจัยฉบับย่อ 2) ร่างรูปแบบฯ น าเสนอต่อผู้เข้าร่วมประชุม
สนทนากลุ่มล่วงหน้า 1 สัปดาห์ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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7.4 ในการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยน าเสนอสรุปผลการวิจัยที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาได้จากการ
สอบถามเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการ อย่างพอสังเขปในเสนอรูปแบบฯ และชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประชุมสนทนากลุ่ม 

7.5  ผู้วิจัยขออนุญาตจดบันทึก ถ่ายรูป บันทึกเสียง และบันทึกวีดีโอ การประชุมปฏิบัติการ 
เชิงวิชาการ มาถอดเทปบันทึกเสียงและจัดพิมพ ์

7.6 ผลการสนทนากลุ่มสรุปออกมาเป็นฉันทามติของกลุ่มเกี่ยวกับรูปแบบฯ และน า
ผลสรุปกลับไปให้สมาชิกยืนยันตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

7.7 วิเคราะห์เนื้อหา เพื่อก าหนดความสอดคล้องของเนื้อหา 
8. ผู้วิจัยสรุปและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบฯ ก่อนน าไปทดลองใช้ 
9. ทดลองใช้รูปแบบบางส่วนโดยด าเนินการดังนี ้

9.1 ผู้วิจัยน ารูปแบบฯบางส่วน ไปทดลองใช้ในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในขั้นการ
ทดลองรูปแบบฯ โดยด าเนินการตามล าดับดังนี้ 

1) ท าคู่มือการใช้รูปแบบฯ, สื่อ และแบบประเมินสมรรถนะส าหรับใช้ในการประเมิน
ก่อนหลัง 

2) ท า pre-test สมรรถนะก่อนใช้รูปแบบฯ โดยมีการท า pre-test กับครูทัศนศิลป์ผู้
เข้ารับการทดลอง และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อน าผลสมรรถนะมาเป็นข้อมูลในการ
เลือกทดลองบางส่วน และน าไปใช้ในการเปรียบเทียบกับผลการประเมินสมรรถนะหลังเข้ารับการ
พัฒนา 

3) ประชุมปฏิบัติการใช้รูปแบบฯ กับผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเลือกวิทยากรในการทดลองที่
มีความเชี่ยวชาญหรือความเหมาะสมกับสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา โดยเลือกจากครูทัศนศิลป์ที่มี
ประสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปี หรือมีต าแหน่งทางวิชาการในระดับช านาญการพิเศษ (คศ.3) ขึ้น
ไป หรือครูและบุคลากรผู้ผ่านการพัฒนาและมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อสมรรถนะเฉพาะด้านที่ต้องการ
พัฒนา 

4) ด าเนินการทดลองโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสมตามคู่มือรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
การสอนของครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

5) ท า post-test หลังการใช้รูปแบบฯ เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่กลุ่ม
ตัวอย่างสัมพันธ์กัน (t-test dependent samples) 

6) ผู้วิจัยติดตามการใช้รูปแบบฯ เป็นเวลา 1 เดือน ผ่านการสังเกต สัมภาษณ์ และการ
ติดตามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Social network) 

7) ประชุมครูเพื่อสรุปบทเรียนและชื่นชมผู้มีส่วนร่วม 
9.2 ผู้วิจัยสรุป และน าเสนอผลการทดลองใช้รูปแบบฯ 
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5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มีดังนี้ 

1. สถิติที่ใช้ในการค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ (IOC)                          

                              N
R

IOC 


 
  เมื่อ R  = ผลรวมคะแนนของผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 

           N    = จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

2.  สถิติที่ใช้ในการค านวณค่าความเที่ยงของแบบทดสอบ สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า

ของ   Cronbach (Alpha coefficient)  

 =          

   เมื่อ  =   ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
    k =   จ านวนข้อของเครื่องมือ 
                                      =   ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
                                 =   ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 

3. สถิติที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 

     
N

X
X 
   

                 เมื่อ         X   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

          X   ผลรวมของคะแนน 
             N   จ านวน 

4. สถิติที่ใช้ในการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

     
 1

S.D.

22
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    เมื่อ  S.D.   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                )X-(X   ผลรวมของคะแนนลบด้วยคะแนนเฉลี่ย 
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5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญความต้องการจ าเป็น โดยใช้สูตร 
Modified Priority Needs Index (PNI Modified) โดยใช้สูตรดังนี้ (นงลักษณ์ 
วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวานิช อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวานิช, 2548 : 279) 

    (PNIModified) = (I-D) / D 

    เมื่อ (PNIModified)  แทน  ดัชนีเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
    I   แทน ค่าเฉลี่ยของบทบาทที่คาดหวัง 
    D  แทน  ค่าเฉลี่ยของบทบาทที่เป็นจริง 

 
5. สถิติที่ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน 

(t-test dependent samples)   

           t = 
D

√nD2−(D)2

n−1

 

                                              df =  n − 1 

เมื่อ    D  แทน ความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู ่
         n  แทน จ านวนคู่ 

6.  การหาค่าความถี่ (Frequency) 
7. การหาค่าร้อยละ (Percentage) 
8. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 
6. ขั้นตอนการด าเนินงานวจิัย 

6.1 การวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะการสอนส าหรับ
ครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีวิธีการด าเนินการดังต่อไปน้ี 
6.1.1 วิจัยเอกสาร 
6.1.2 แบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า(rating scale) 5  

ระดับ มีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของครูทัศนศิลป์ และหาค่าความ
ต้องการจ าเป็นด้วยค่าสถิติการวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญความต้องการจ าเป็น โดยใช้สูตร 
Modified Priority Needs Index (PNI Modified)  

6.1.3 สัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ในการสอบถามหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยใช้เกณฑ์
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คัดเลือกจากโรงเรียนที่เป็น best practice ด้านทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลด้านทัศนศิลป์ หรือได้รับรางวัล
ด้านการจัดการเรียนการสอนทัศนศิลป์ จ านวน 4 โรงเรียน (4 ขนาด) 

6.1.4 ผู้วิจัยสรุปช่องว่างระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ตลอดจนแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และท าการพัฒนาร่าง
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลปใ์นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  

 
6.2 การวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ใน

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยมีวิธีการด าเนินการดังต่อไปน้ี 
6.2.1 การจัดท าร่างรูปแบบ หรือขั้นพัฒนารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะสร้างหรือพัฒนา

รูปแบบขึ้นมาก่อนเป็นรูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยมีขั้นตอนคือ วิเคราะห์ผล
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา วิเคราะห์ผลสัมภาษณ์  เพื่อน า
สารสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นร่างกรอบความคิดการวิจัย เพื่อการจัดท าร่างรูปแบบ 

6.2.2 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบฉบับร่าง โดยผู้วิจัยใช้วิธีสนทนากลุ่มย่อย 
(Focus Group Technique) โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความเกี่ยวข้องที่มีความรู้ ความสามารถด้านการ
สอนทัศนศิลป์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อหาฉันทามติของร่างรูปแบบฯ โดยใช้เกณฑ์คัดเลือกจาก กลุ่ม
นักวิชาการทางด้านการสร้างรูปแบบและด้านศิลปศึกษา 2 ท่าน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู 3 ท่าน ผู้เกี่ยวข้องในด้านผู้ปฏิบัติ (ตัวแทนครู และครู best practice) 
ด้านทัศนศิลป์ 2 ท่าน และกลุ่มนักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา บริหารสถานศึกษา และการ
พัฒนาครูทัศนศิลป์ 3 ท่าน รวม 10 เพื่อแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบฯ ฉบับร่าง 

6.2.3 น าร่างรูปแบบฯ ที่ผ่านการหาฉันทามติแล้ว ไปปรับปรุงแก้ไขและเตรียมทดลองใช ้

 

6.3 การวิจัยระยะที่ 3 การทดลองและศึกษาผลการใช้ในรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอน
ส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยผู้วิจัยน ารูปแบบฯ ที่ปรับปรุงแล้วไป
ทดลองใช้บางส่วนในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยมีวิธีการด าเนินการดังต่อไปน้ี 

6.3.1 ท าคู่มือการใชรู้ปแบบฯ สื่อ ในส่วนที่จะท าการทดลองใช้ และแบบประเมินสมรรถนะ
ก่อนหลัง  

6.3.2 ท า pre-test สมรรถนะก่อนใช้รูปแบบฯ โดยมีการท า pre-test กับครูทัศนศิลป์ผู้เข้า
รับการทดลอง และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อน าผลสมรรถนะมาเป็นข้อมูลในการเลือก
ทดลองบางส่วน และน าไปใช้ในการเปรียบเทียบกับผลการประเมินสมรรถนะหลังเข้ารับการพัฒนา 
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6.3.3 ประชุมปฏิบัติการใช้รูปแบบฯ กับผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเลือกวิทยากรในการทดลองที่มี
ความเชี่ยวชาญหรือความเหมาะสมกับสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา โดยเลือกจากครูทัศนศิลป์ที่มี
ประสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปี หรือมีต าแหน่งทางวิชาการในระดับช านาญการพิเศษ (คศ.3) ขึ้น
ไป หรือครูและบุคลากรผู้ผ่านการพฒันาและมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อสมรรถนะเฉพาะด้านที่ต้องการ
พัฒนา 

6.3.4 ด าเนินการทดลองโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสมตามคู่มือรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการ
สอนของครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

6.3.5 ท า  post-test หลังการใช้รูปแบบฯ ผ่านแบบประเมินสมรรถนะ เพื่อทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน (t-test dependent samples) 

6.3.6 ผู้วิจัยติดตามการใช้รูปแบบฯ เป็นเวลา 1 เดือน ผ่านการสังเกต สัมภาษณ์ และการ
ติดตามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Social network) 

6.3.7 ผู้วิจัยสรุปผลการศึกษา ผลการทดลองใช้รูปแบบฯ น าเสนอผลการทดลองใช้รูปแบบฯ 
6.3.8 ผู้วิจัยสรุปและน าเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทศันศิลป์ ใน

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 

โดยแสดงเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอน
ส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาดังแผนภาพที่ 14 ดังต่อไปนี ้
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แผนภาพที่ 14 กรอบแนวทางการด าเนินงานวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอน 

ส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 



 

 

บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพอันพึงประสงค์ของการพัฒนาสมรรถนะ
การสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 2) พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการ
สอนส าหรับครูทัศนศิลป์ และ 3) ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ 
ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 7 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 สภาพสมรรถนะทางการสอนและสมรรถนะที่พึงประสงค์ของครูทัศนศิลป์ ใน

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนที่ 3 องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ใน

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนที่ 4 การสัมภาษณเ์พื่อหาสภาพที่พึงประสงค ์และวิธีการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสม 
ตอนที่ 5 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษา (ฉบับร่าง) 
ตอนที่ 6 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอน

ส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  
ตอนที่ 7 ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ใน

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  
จากการการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา สุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 400  คน ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ และส่งกลับมาใน
ระยะเวลาที่ก าหนดจ านวนทั้งสิ้น 380 คน (คิดเป็นร้อยละ 95 ของกลุ่มที่อย่างที่ได้เลือกไว้ในครั้งแรก 
) ทั้งนี้จากวิเคราะห์ตามตารางการสุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970) ที่ก าหนดให้หน่วย
ประชากรจ านวน 2,400 หน่วย ให้ใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 331 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยใน
ครั้งนี้ยังครอบคลุมตามจ านวนที่ก าหนด 
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ตอนที ่1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประเภท จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 220 57.89 
หญิง 160 42.11 
รวม 380 100.00 

อายุ   
น้อยกว่า 30 82 21.58 
30-39 ปี 155 40.79 
40-49 ปี 91 23.95 
50 ปีขึ้นไป 52 13.68 
รวม 380 100.00 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ครูผู้ช่วย 66 17.37 
ครู คศ.1 149 39.21 
ครู คศ.2 95 25.00 
ครู คศ.3 68 17.89 
ครู คศ.4 2 0.53 
รวม 380 100.0 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบัน   
น้อยกว่า 5 ปี 144 37.89 
5-9 ปี 53 13.95 
10-14 ปี 46 12.11 
15-19 ปี 87 22.89 
20 ปีขึ้นไป 50 13.16 
รวม 380 100.00 
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ประเภท จ านวน ร้อยละ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   

ปริญญาตรี 219 57.63 
ปริญญาโท 161 42.37 
ปริญญาเอก 0 0.00  
รวม 380 100.00 

ขนาดโรงเรียน   
ขนาดเล็ก 95 25.00 
ขนาดกลาง 94 24.74 
ขนาดใหญ่ 95 25.00 
ขนาดใหญ่พิเศษ 96 25.26 
รวม 380 100.00 

ภาค (ต าแหน่งที่ตั้ง) ของโรงเรียน   
ภาคเหนือ 96 25.26 
ภาคกลาง 93 24.47 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 96 25.26 
ภาคใต้ 95 25.00 
รวม 380 100.00 

จ านวนคาบสอน (ชั่วโมงสอน) ต่อสัปดาห ์   
14-15 49 12.89 
16-17 17 4.47 
18-19 201 52.89 
20-21 84 22.11 
22-23 29 7.63 
มากกว่า 24 ชั่วโมง 0 0.00 
รวม 380 100.00 
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ประเภท จ านวน ร้อยละ 
กลุ่มงานที่ปฏิบัตินอกเหนือภาระงานสอน   

บริหารวิชาการ 99 26.05 
บริหารงานบุคคล 202 53.16 
บริหารงานงบประมาณ 23 6.05 
บริหารงานทั่วไป 56 14.74 
รวม 380 100.00 

ภาระงานที่ปฏิบัตินอกเหนือภาระงานสอน (ชั่วโมง/สัปดาห)์   
น้อยกว่า 5 ชม 1 0.26 
5-10 ชม 376 98.95 
มากกว่า 10 ชม 3 0.79 
รวม 380 100.00 
ประวัติการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง   
ไม่เคย 24 6.32 
เคย 356 93.68 
รวม 380 100.00 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 380 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 57.90  และเพศหญิง จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 42.10 
ด้านอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอายุ 30-39 ปี จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 40.79 

รองลงมาอายุ 40-49 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 23.95 อันดับสามอายุ น้อยกว่า 30 จ านวน 
82 คน คิดเป็นร้อยละ 21.58 และอันดับสุดท้ายอายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.68 

ด้านต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีต าแหน่งทางวิชาการเป็นครู คศ.1 
จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 39.21 รองลงมามีต าแหน่งทางวิชาการครู คศ.2 จ านวน 95 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.00 อันดับสามมีต าแหน่งทางวิชาการ ครู คศ.3 จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.89 
รองลงมาใกล้เคียงกันมีต าแหน่งทางวิชาการเป็นครูผู้ช่วย จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 17.37 
รองลงมาต าแหน่งทางวิชาการครู คศ.4 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.53 และไม่มีผู้เลือกต าแหน่ง
ทางวิชาการ คศ.5 
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ด้านระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีระยะเวลาที่
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบันน้อยกว่า 5 ปี  จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 37.89 อันดับสอง
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเป็นระยะเวลา 15-19 ปี จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 22.89 อันดับสาม
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเป็นระยะเวลา 5-9 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95 รองลงมา
ใกล้เคียงกันคือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเป็นระยะเวลา 20 ปีขึ้นไป จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.16 และอันดับสุดท้ายคือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเป็นระยะเวลา10-14 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.11 

ด้านวุฒิการศึกษาสูงสุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 219 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.63 อันดับสองจบการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.37 และไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ด้านขนาดโรงเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม กระจายค าตอบในจ านวนที่ใกล้เคียงกัน โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 25.26 อันดับสองอยู่ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก และอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งมีจ านวนผู้ตอบเท่ากัน จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.00 และอันดับสุดท้ายคืออยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 24.74 

ด้านภาค (ต าแหน่งที่ตั้ง) ของโรงเรียนของท่าน ผู้ตอบแบบสอบถามกระจายกันไปตามภาค
ต่างๆใกล้เคียงกัน โดยอยู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.26 รองลงมาภาคใต้ ภาคใต้ จ านวน 95คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และอันดับสุดท้ายภาคกลาง 
จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 24.47  

ด้านจ านวนคาบสอน (ชั่วโมงสอน) ต่อสัปดาห์ ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ มีคาบสอน18-19 
ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 52.89 รองลงมามีคาบสอน 20-21 ชั่วโมง ต่อ
สัปดาห์ จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 22.11 อันดับสามมีคาบสอน 14-15 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 
จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.89 อันดับสี่ มีคาบสอน 22-23 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ จ านวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.63 รองลงมามีคาบสอน 16-17ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.47 และไม่มีผู้เลือกตอบคาบสอนมากกว่า 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

ด้านผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานที่นอกเหนือภาระงานสอนกลุ่มงานอื่น โดยผู้ตอบแบบสอบ
ส่วนใหญ่ ปฏิบัติงานที่นอกเหนือภาระงานสอนในกลุ่มงานบริหารงานบุคคล จ านวน 202 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.16 อันดับสองคือ ปฏิบัติงานที่นอกเหนือภาระงานสอนในกลุ่มงานบริหารวิชาการ จ านวน 
99 คน คิดเป็นร้อยละ 26.05 รองลงมาคือปฏิบัติงานที่นอกเหนือภาระงานสอนในกลุ่มงานบริหารงาน
ทั่วไป จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.74 และอันดับสุดท้ายคือปฏิบัติงานที่นอกเหนือภาระงาน
สอนในกลุ่มงานบริหารงบประมาณ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.05 
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ด้านการปฏิบัติงานที่นอกเหนือภาระงานสอนกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่มี
ภาระงานสอน 5-10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จ านวน 376 คน คิดเป็นร้อยละ 98.95 อันดับสองคือมีภาระ
งานสอนมากกว่า 10 ชม จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.79 และน้อยที่สุดคือมีภาระงานสอนน้อย
กว่า 5 ชม. จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.26 

ด้านการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ผู้ตอบแบบสอบส่วน
ใหญ่เคยเข้าร่วมการอบรม จ านวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 93.68 และไม่เคยเข้าร่วมการอบรม 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.32 
 
ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่งต าแหน่งทางวิชาการของครูทัศนศิลป์ กับระยะเวลาที่
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบัน วุฒิการศึกษาสูงสุด ขนาดของโรงเรียน ภาค(ต าแหน่งที่ตั้ง)ของ
โรงเรียน จ านวนคาบสอน (ชั่วโมงสอน) ต่อสัปดาห์ และงานที่ปฏิบตินอกเหนือภาระงานสอน 

 ต าแหน่งทางวิชาการ 

ครูผู้ช่วย คร ูคศ.1 คร ูคศ.2 คร ูคศ.3 คร ูคศ.4 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบัน 

น้อยกว่า 5 ปี 63 16.6% 81 21.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
5-9 ปี 3 0.8% 49 12.9% 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 
10-14 ปี 0 0.0% 19 5.0% 25 6.6% 2 0.5% 0 0.0% 
15-19 ปี 0 0.0% 0 0.0% 57 15.0% 30 7.9% 0 0.0% 
20 ปีขึ้นไป 0 0.0% 0 0.0% 12 3.2% 36 9.5% 2 0.5% 

รวม 66 17.4% 149 39.2% 95 25.0% 68 17.9% 2 0.5% 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

          

ปริญญาตร ี 46 12.1% 85 22.4% 56 14.7% 32 8.4% 0 0.0% 
ปริญญาโท 20 5.3% 64 16.8% 39 10.3% 36 9.5% 2 0.5% 
ปริญญาเอก 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

รวม 66 17.4% 149 39.2% 95 25.0% 68 17.9% 2 0.5% 

ขนาดของ รร            

ขนาดเล็ก 19 5.0% 52 13.7% 24 6.3% 0 0.0% 0 0.0% 
ขนาดกลาง 21 5.5% 44 11.6% 24 6.3% 5 1.3% 0 0.0% 
ขนาดใหญ่ 11 2.9% 31 8.2% 21 5.5% 30 7.9% 2 0.5% 
ข น า ด ใ ห ญ่
พิเศษ 

15 3.9% 22 5.8% 26 6.8% 33 8.7% 0 0.0% 

รวม 66 17.4% 149 39.2% 95 25.0% 68 17.9% 2 0.5% 
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 ต าแหน่งทางวิชาการ 

ครูผู้ช่วย คร ูคศ.1 คร ูคศ.2 คร ูคศ.3 คร ูคศ.4 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ภูมิล าเนาของโรงเรียน         

ภาคเหนือ 19 5.0% 41 10.8% 17 4.5% 19 5.0% 0 0.0% 
ภาคกลาง 21 5.5% 34 8.9% 28 7.4% 10 2.6% 0 0.0% 
ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

14 3.7% 41 10.8% 19 5.0% 21 5.5% 1 0.3% 

ภาคใต้ 12 3.2% 33 8.7% 31 8.2% 18 4.7% 1 0.3% 

รวม 66 17.4% 149 39.2% 95 25.0% 68 17.9% 2 0.5% 

จ านวนคาบสอน ต่อสัปดาห ์

14-15 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 47 12.4% 2 0.5% 
16-17 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 17 4.5% 0 0.0% 
18-19 0 0.0% 102 26.8% 95 25.0% 4 1.1% 0 0.0% 
20-21 37 9.7% 47 12.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
22-23 29 7.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
24 ขึ้นไป 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

รวม 66 17.4% 149 39.2% 95 25.0% 68 17.9% 2 0.5% 

ภาระงานนอกเหนือการสอน 

บริหารวิชาการ 0 0.0% 9 2.4% 32 8.4% 56 14.7% 2 0.5% 
บริหารงาน
บุคคล 

66 17.4% 109 28.7% 24 6.3% 3 0.8% 0 0.0% 

บริหารงาน
งบประมาณ 

0 0.0% 0 0.0% 15 3.9% 8 2.1% 0 0.0% 

บริหารงาน
ทั่วไป 

0 0.0% 31 8.2% 24 6.3% 1 0.3% 0 0.0% 

รวม 66 17.4% 149 39.2% 95 25.0% 68 17.9% 2 0.5% 

 
จากตาราง 4.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่งต าแหน่งทางวิชาการของครูทัศนศิลป์ กับระยะเวลา

ที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบัน วุฒิการศึกษาสูงสุด ขนาดของโรงเรียน ภาค(ต าแหน่งที่ตั้ง)ของ
โรงเรียน จ านวนคาบสอน (ชั่วโมงสอน) ต่อสัปดาห์ และงานที่ปฏิบตินอกเหนือภาระงานสอน โดยมี
ความสัมพันธ์ดังต่อไปนี ้

ต าแหน่งครูผู้ช่วยมีจ านวนทั้งสิ้น 66 คน จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 380 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.4 โดยมีครูผู้ช่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบันน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 63 คน (ร้อยละ16.6) 
และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบันเป็นระยะเวลา 5-9 ปี จ านวน 3 คน (ร้อยละ 0.8) มีวุฒิ
การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรีจ านวน 46 คน (ร้อยละ 12.1) และวุฒิการศึกษาสูงสุดอยู่ใน
ระดับปริญญาโทจ านวน 20 คน (ร้อยละ 5.3) ในขณะที่ต าแหน่งครูผู้ช่วยอยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง
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จ านวน 21 คน (ร้อยละ 5.5) อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก 19 คน (ร้อยละ 5) ขนาดใหญ่พิเศษ 15 คน 
(ร้อยละ3.9) และสุดท้ายคือขนาดใหญ่ 11 คน (ร้อยละ2.9)ในด้านภาค (ต าแหน่งที่ตั้งของโรงเรียน) 
ของครูผู้ช่วย อยู่ในภาคกลาง 21คน (ร้อยละ5.5) ภาคเหนือจ านวน 19 คน(ร้อยละ5) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 14 คน (ร้อยละ3.7) และภาคใต้ 12 คน (ร้อยละ3.2) ในส่วนของจ านวนคาบ
สอนของครูผู้ช่วยต่อสัปดาห์ ส่วนมากมีจ านวนคาบสอนอยู่ที่ 20-21 คาบ จ านวน 37 คน (ร้อยละ 
9.7) และมีจ านวนคาบสอนอยู่ที่ 22-23 คาบ 29 คน (ร้อยละ 7.6) ในด้านภาระงานที่นอกเหนือจาก
งานสอนของครูผู้ช่วยทั้งหมดอยู่ในกลุ่มงานบริหารงานบุคคล จ านวน 66 คน (ร้อยละ17.4) 

ต าแหน่งครู คศ.1 มีจ านวนทั้งสิ้น 149 คน จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 380 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.2  โดยมีครู คศ. 1 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบันน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 81 คน (ร้อย
ละ21.3) ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบันเป็นระยะเวลา 5-9 ปี จ านวน 49 คน (ร้อยละ 12.9) และ
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบันเป็นระยะเวลา 10-14 ปี จ านวน 19 คน (ร้อยละ 5) มีวุฒิการศึกษา
สูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรีจ านวน 85 คน (ร้อยละ 22.4) และวุฒิการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับ
ปริญญาโทจ านวน 64 คน (ร้อยละ16.8) ในขณะที่ต าแหน่งครู คศ.1 นั้น อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก
จ านวน 52 คน (ร้อยละ 13.7) อยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง 44 คน (ร้อยละ 11.6) ขนาดใหญ่ 31 คน 
(ร้อยละ8.2) และสุดท้ายคือขนาดใหญ่พิเศษ 22 คน (ร้อยละ5.8) ในด้านภาค (ต าแหน่งที่ตั้งของ
โรงเรียน) ของครูคศ.1 อยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนเท่ากัน คือภาคละ 41 
คน (ร้อยละ 10.8) ภาคกลาง 34 คน (ร้อยละ8.9) และภาคใต้ 33 คน (ร้อยละ8.7) ในส่วนของ
จ านวนคาบสอนของครู คศ.1 ต่อสัปดาห์ ส่วนมากมีจ านวนคาบสอนอยู่ที่ 18-19 คาบ จ านวน102 
คน (ร้อยละ 26.8) และมีจ านวนคาบสอนอยู่ที่ 20-21 คาบ 47 คน (ร้อยละ 12.4) ในด้านภาระงานที่
นอกเหนือจากงานสอนของครูคศ.1 ส่วนมากอยู่ในกลุ่มงานบริหารงานบุคคล จ านวน 109 คน (ร้อย
ละ28.7) และอยู่ในกลุ่มบริหารทั่วไป 31 คน (ร้อยละ 8.2) 

ต าแหน่งครู คศ.2 มีจ านวนทั้งสิ้น 95 คน จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 380 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25  โดยมีครู คศ. 2 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบันเป็นระยะเวลา 15-19 ปี จ านวน 57 คน 
(ร้อยละ15) ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบันเป็นระยะเวลา 10-14 ปี จ านวน 25 คน (ร้อยละ 6.6) 
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบันเป็นระยะเวลา 20 ปีขึ้นไป จ านวน 12 คน (ร้อยละ 3.2) และปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบันเป็นระยะเวลา 5-9 ปี จ านวน 1คน (ร้อยละ0.3) มีวุฒิการศึกษาสูงสุดอยู่ใน
ระดับปริญญาตรีจ านวน 56 คน (ร้อยละ 14.7) และวุฒิการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาโทจ านวน 
39 คน (ร้อยละ10.3) ในขณะที่ต าแหน่งครู คศ.2 นั้น อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 26 คน 
(ร้อยละ 6.8) อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางเท่าๆกัน คือขนาดละ 24 คน (ร้อยละ 6.3) และ
สุดท้ายคือขนาดใหญ่ 21 คน (ร้อยละ5.5) ในด้านภาค (ต าแหน่งที่ตั้งของโรงเรียน) ของครูคศ.2 อยู่ใน
ภาคใต้จ านวน 31คน (ร้อยละ 8.2) ภาคกลาง 28 คน (ร้อยละ7.4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน
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19 คน (ร้อยละ 5) และภาคเหนือ จ านวน 17 คน (ร้อยละ4.5) ในส่วนของจ านวนคาบสอนของครู 
คศ.2 ต่อสัปดาห์ ทั้งหมดมีจ านวนคาบสอนอยู่ที่ 18-19 คาบ จ านวน 95 คน (ร้อยละ 25) ในด้าน
ภาระงานที่นอกเหนือจากงานสอนของครูคศ.2 อยู่ในกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ จ านวน 32 คน 
(ร้อยละ 8.4) อยู่ในกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไปเท่าๆกัน คือกลุ่มละ 24 คน (ร้อย
ละ6.3) และอยู่ในกลุ่มบริหารงานงบประมาณ จ านวน 15คน (ร้อยละ 3.9) 

ต าแหน่งครู คศ.3 มีจ านวนทั้งสิ้น 68 คน จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 380 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.9  โดยมีครู คศ. 3 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบันเป็นระยะเวลา 20 ปีขึ้นไป จ านวน 36 
คน (ร้อยละ9.5) และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบันเป็นระยะเวลา 15-19 ปี จ านวน 30 คน (ร้อย
ละ 7.9) มีวุฒิการศึกษาสูงสุดอยู่วุฒิการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาโทจ านวน 36 คน (ร้อยละ
9.5) และในระดับปริญญาตรีจ านวน 32 คน (ร้อยละ 8.4)  ในขณะที่ต าแหน่งครู คศ.3 นั้น อยู่ใน
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 33 คน (ร้อยละ 8.7) อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่จ านวน  30 คน (ร้อย
ละ 7.9) และสุดท้ายคือขนาดกลาง 5 คน (ร้อยละ 1.3) ในด้านภาค (ต าแหน่งที่ตั้งของโรงเรียน) ของ
ครูคศ.3 อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน21คน (ร้อยละ 5.5) ภาคเหนือ จ านวน 19 คน (ร้อย
ละ5) ภาคใต้จ านวน 18 คน (ร้อยละ 4.7) ภาคกลาง 10 คน (ร้อยละ2.6) และ ในส่วนของจ านวน
คาบสอนของครู คศ.3 ต่อสัปดาห์ ส่วนมากมีจ านวนคาบสอนอยู่ที่ 14-15 คาบ จ านวน 47 คน (ร้อย
ละ 12.4) และมีคาบสอนอยู่ที่ 16-17 คาบ จ านวน 17 คน (ร้อยละ 4.5) ในด้านภาระงานที่
นอกเหนือจากงานสอนของครูคศ.3 ส่วนมากอยู่ในกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ จ านวน 56 คน (ร้อย
ละ 14.7)   อยู่ในกลุ่มบริหารงานงบประมาณ จ านวน 8 คน (ร้อยละ 2.1) อยู่ในกลุ่มบริหารงาน
บุคคลจ านวน 3 คน (ร้อยละ0.8) และ อยู่ในกลุ่มบริหารงานทั่วไป จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.3) 

ต าแหน่งครู คศ.4 มีจ านวนทั้งสิ้น 2 คน จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 380 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.5  โดยมีครู คศ. 4 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบันเป็นระยะเวลา 20 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน 
(ร้อยละ0.5) ทั้งหมดมีวุฒิการศึกษาสูงสุดอยู่วุฒิการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาโทจ านวน 2 คน 
(ร้อยละ0.5) ในขณะที่ต าแหน่งครู คศ.4 นั้นอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ทั้ง2 คน (ร้อยละ0.5) ในด้าน
ภาค (ต าแหน่งที่ตั้งของโรงเรียน) ของครูคศ.4 อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 1 คน (ร้อยละ
0.3) และภาคใต้จ านวน 1 คน (ร้อยละ0.3) ในส่วนของจ านวนคาบสอนของครู คศ.4 ต่อสัปดาห์ ทั้ง2 
คน มีจ านวนคาบสอนอยู่ที่ 14-15 คาบ (ร้อยละ0.5) ในด้านภาระงานที่นอกเหนือจากงานสอนของ
ครูคศ.4 อยู่ในกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ทั้ง 2 คน (ร้อยละ0.5)  

และไม่มีครูทัศนศิลป์ที่มีต าแหน่งครู คศ. 5 
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ตอนที่ 2 สภาพสมรรถนะทางการสอนและสมรรถนะที่พึงประสงค์ตามความเห็นของครูทัศนศิลป์ 
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตารางที่ 4.3 สภาพสมรรถนะทางการสอนปัจจุบัน และสมรรถนะที่พึงประสงค์ของครูทัศนศิลป์ ใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา พิจารณาองค์ประกอบรูปแบบหลัก 6 รูปแบบ 

  หัวข้อ 
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การสอนงาน 3.97 .54 มาก 2.82 .65 ปานกลาง .41 3 
การใช้ระบบพี่เลี้ยง 4.11 .51 มาก 2.95 .60 ปานกลาง .40 4 
การให้ค าปรึกษา 3.91 .55 มาก 3.01 .63 ปานกลาง .32 6 
การฝึกอบรม 4.22 .55 มาก 2.65 .64 ปานกลาง .64 2 
การนิเทศ 3.94 .56 มาก 2.94 .65 ปานกลาง .36 5 
การจัดการความรู้ 4.58 .45 มากที่สุด 2.46 .65 น้อย .88 1 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่ารูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะทางการสอนที่คาดหวังของครู

ทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ การจัดการความรู้ (�̅� = 

4.58 , SD = 0.45)การฝึกอบรม (�̅� = 4.22 , SD = 0.55) การใช้ระบบพี่เลี้ยง (�̅� = 4.11 , SD = 

0.51) การสอนงาน (�̅� = 3.97 , SD = 0.54) การนิเทศ (�̅� = 3.94 , SD = 0.56) และการให้

ค าปรึกษา (�̅� = 3.91 , SD = 0.55) ตามล าดับ ส่วนรูปแบบในการพัฒนาสภาพสมรรถนะทางการ
สอนปัจจุบันหรือสมรรถนะที่ปฏิบัติจริงของครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ การให้ค าปรึกษา (�̅� = 3.01 , SD = 0.63) การใช้ระบบพี่เลี้ยง (�̅� = 2.95 

, SD = 0.60) การนิเทศ (�̅� = 2.94, SD = 0.65) การสอนงาน (�̅� = 2.82 , SD = 0.65) การ

ฝึกอบรม (�̅� = 2.65 , SD = 0.64) และการจัดการความรู้ (�̅� = 2.46 , SD = 0.65) ตามล าดับ เมื่อ
น ารูปแบบในการพัฒนามาหาล าดับความต้องการจ าเป็น พบว่าการจัดการความรู้ มีล าดับความ
ต้องการจ าเป็นล าดับแรก (PNI = 0.88) รองลงมาคือ การฝึกอบรม (PNI = 0.64) การสอนงาน (PNI 
= 0.41) การใช้ระบบพี่เลี้ยง (PNI = 0.40) การนิเทศ (PNI = 0.64) และการให้ค าปรึกษาเป็นล าดับ
สุดท้าย (PNI = 0.32) 
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 เมื่อน ารูปแบบในการพัฒนาหลักทั้ง 6 รูปแบบดังตารางที่4.3 มาพิจารณาการพัฒนา
องค์ประกอบสมรรถนะทางการสอนทัศนศิลป์ย่อยในแต่รูปแบบ อันประกอบไปด้วย 1)สมรรถนะด้าน
ความรู้ 2)สมรรถนะด้านทักษะ 3)สมรรถนะด้านคุณลักษณะ 4)สมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและ
ค่านิยม 5)สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ผลดังตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4 สภาพสมรรถนะปัจจุบัน สมรรถนะที่คาดหวัง และล าดับความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็นของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
พิจารณาองค์ประกอบสมรรถนะ 5 ด้านในแต่ละรูปแบบ 

รูปแบบการพฒันา 

คาดหวัง ปัจจุบัน 
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การสอนงาน 
1. ด้านความรู้ 4.36 0.57 มาก 2.55 0.56 ปานกลาง 0.72 1 
2. ด้านทักษะ 4.23 0.53 มาก 2.60 0.62 ปานกลาง 0.63 2 
3. ด้านคุณลักษณะ 3.74 0.52 มาก 2.95 0.73 ปานกลาง 0.28 3 
4. ด้านมาตรฐาน
จริยธรรมและค่านิยม 

3.62 0.46 มาก 2.94 0.80 ปานกลาง 0.24 5 

5. ด้านการพัฒนาตนเอง
และการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต 

3.88 0.58 มาก 3.14 0.62 ปานกลาง 0.26 4 

การใช้ระบบพี่เลี้ยง 
1. ด้านความรู้ 4.09 0.46 มาก 2.75 0.65 ปานกลาง 0.49 2 
2. ด้านทักษะ 4.09 0.48 มาก 2.73 0.66 ปานกลาง 0.51 1 
3. ด้านคุณลักษณะ 4.02 0.50 มาก 3.34 0.54 ปานกลาง 0.23 5 
4. ด้านมาตรฐาน
จริยธรรมและค่านิยม 

4.12 0.60 มาก 3.08 0.54 ปานกลาง 0.39 4 

5. ด้านการพัฒนาตนเอง
และการเรียนรูต้ลอด

4.25 0.54 มาก 3.00 0.55 ปานกลาง 0.49 3 
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รูปแบบการพฒันา 

คาดหวัง ปัจจุบัน 
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ชีวิต 
การให้ค าปรึกษา 

1. ด้านความรู้ 3.82 0.56 มาก 2.92 0.62 ปานกลาง 0.31 3 
2. ด้านทักษะ 3.98 0.50 มาก 2.88 0.73 ปานกลาง 0.38 2 
3. ด้านคุณลักษณะ 4.09 0.65 มาก 2.69 0.56 ปานกลาง 0.52 1 
4. ด้านมาตรฐาน
จริยธรรมและค่านิยม 

4.12 0.58 มาก 3.33 0.51 ปานกลาง 0.29 4 

5. ด้านการพัฒนาตนเอง
และการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต 

3.69 0.49 มาก 3.21 0.68 ปานกลาง 0.16 5 

การฝึกอบรม 

1. ด้านความรู้ 4.72 0.46 
มาก
ที่สุด 

2.35 0.64 น้อย 1.01 1 

2. ด้านทักษะ 4.50 0.54 
มาก
ที่สุด 

2.51 0.67 ปานกลาง 0.82 2 

3. ด้านคุณลักษณะ 3.66 0.67 มาก 3.05 0.63 ปานกลาง 0.21 5 
4. ด้านมาตรฐาน
จริยธรรมและค่านิยม 

3.58 0.58 มาก 2.89 0.76 ปานกลาง 0.24 4 

5. ด้านการพัฒนาตนเอง
และการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต 

4.23 0.53 มาก 2.68 0.52 ปานกลาง 0.63 3 

การนิเทศ 
1. ด้านความรู้ 4.13 0.64 มาก 3.10 0.66 ปานกลาง 0.36 3 
2. ด้านทักษะ 4.09 0.57 มาก 2.82 0.66 ปานกลาง 0.46 1 
3. ด้านคุณลักษณะ 3.70 0.59 มาก 2.98 0.57 ปานกลาง 0.26 4 
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รูปแบบการพฒันา 

คาดหวัง ปัจจุบัน 
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4. ด้านมาตรฐาน
จริยธรรมและค่านิยม 

3.65 0.45 มาก 3.00 0.72 ปานกลาง 0.22 5 

5. ด้านการพัฒนาตนเอง
และการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต 

3.94 0.54 มาก 2.81 0.64 ปานกลาง 0.41 2 

การจัดการความรู้ 
1. ด้านความรู้ 4.48 0.56 มาก 2.53 0.64 ปานกลาง 0.81 4 

2. ด้านทักษะ 4.75 0.45 
มาก
ที่สุด 

2.39 0.62 น้อย 1.12 1 

3. ด้านคุณลักษณะ 4.65 0.50 
มาก
ที่สุด 

2.52 0.74 ปานกลาง 0.84 3 

4. ด้านมาตรฐาน
จริยธรรมและค่านิยม 

4.44 0.38 มาก 2.56 0.60 ปานกลาง 0.75 5 

5. ด้านการพัฒนาตนเอง
และการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต 

4.56 0.36 
มาก
ที่สุด 

2.35 0.65 น้อย 0.95 2 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า สภาพสมรรถนะปัจจุบัน และสมรรถนะที่คาดหวัง ของรูปแบบการ

พัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา พิจารณาองค์ประกอบ
สมรรถนะ 5 ด้านในแต่ละรูปแบบ ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้ผลดังต่อไปนี ้
 ด้านรูปแบบการสอนงาน พบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบัน ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ 

ด้านการพัฒนาตนเองละการเรียนรู้ตลอดชีวิต (�̅� = 3.14 , SD = 0.62) ด้านคุณลักษณะ (�̅� = 2.95 

, SD = 0.73) ด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม (�̅� = 2.94 , SD = 0.80) ด้านทักษะ (�̅� = 2.60 , 

SD = 0.62) ด้านความรู้ (�̅� = 2.55 , SD = 0.56) ตามล าดับ ส่วนสมรรถนะที่คาดหวังของรูปแบบ

การสอนงาน ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือด้านความรู้ (�̅� = 4.36 , SD = 0.57) ด้านทักษะ 
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(�̅� = 4.23 , SD = 0.53) ด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (�̅� = 3.88 , SD = 0.58) 

ด้านคุณลักษณะ (�̅� = 3.74 , SD = 0.52) และด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม (�̅� = 3.62 , SD 
= 0.46) ตามล าดับ 

ด้านรูปแบบการใช้ระบบพี่เลี้ยง พบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบัน ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อย

ที่สุด คือ ด้านคุณลักษณะ (�̅� = 3.34 , SD = 0.54) รองลงมาคือ ด้านมาตรฐานจริยธรรมและ

ค่านิยม (�̅� 3.08 , SD = 0.54) ล าดับต่อไปคือ ด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (�̅� = 

3.00, SD = 0.55) ล าดับต่อมาคือ ด้านความรู้ (�̅� = 2.75 , SD = 0.65) และด้านทักษะ (�̅� = 2.73 
, SD = 0.66) เป็นล าดับสุดท้าย ส่วนสมรรถนะที่คาดหวังของรูปแบบการใช้ระบบพี่เลี้ยง มีค่าเฉลี่ย

จากมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ ด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (�̅� = 4.25 , SD = 

0.54) รองลงมาคือ ด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม (�̅� 4.12 , SD = 0.60) ล าดับต่อมาพบ

ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ส่วนคือ ด้านความรู้ (�̅� = 4.09 , SD = 0.46) และด้านทักษะ (�̅� = 4.09, SD = 

0.48) และ ด้านคุณลักษณะ (�̅� = 4.02 , SD = 0.50) เป็นล าดับสุดท้าย 
ด้านรูปแบบการให้ค าปรึกษา พบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบัน ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อย

ที่สุด คือ ด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม (�̅� = 3.33 , SD = 0.51)  ด้านการพัฒนาตนเองละ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (�̅� = 3.21 , SD = 0.68) ด้านความรู้ (�̅� = 2.92 , SD = 0.62)  ด้านทักษะ 

(�̅� = 2.88 , SD = 0.73) ด้านคุณลักษณะ (�̅� = 2.69 , SD = 0.56) ตามล าดับ ส่วนสมรรถนะที่
คาดหวังของรูปแบบการให้ค าปรึกษา มีค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ ด้านมาตรฐานจริยธรรม

และค่านิยม (�̅� = 4.12 , SD = 0.58) รองลงมาคือ ด้านคุณลักษณะ (�̅� =4.09 , SD = 0.65) ล าดับ

ถัดไปคือ ด้านทักษะ (�̅� = 3.98 , SD = 0.50) ล าดับต่อไปคือ ด้านความรู้ (�̅� = 3.82 , SD = 0.56)

และ ด้านการพัฒนาตนเองละการเรียนรู้ตลอดชีวิต (�̅� = 3.69 , SD = 0.49) เป็นล าดับสุดท้าย  
ด้านรูปแบบการฝึกอบรม พบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบัน ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด 

คือ ด้านคุณลักษณะ (�̅� = 3.05 , SD = 0.63) รองลงมาคือ ด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม (�̅� 

= 2.89 , SD = 0.76) ล าดับต่อมาคือด้านการพัฒนาตนเองละการเรียนรู้ตลอดชีวิต (�̅� = 2.68 , SD 

= 0.52) ล าดับต่อมาคือ ด้านทักษะ (�̅� = 2.51 , SD = 0.67) และด้านความรู้ (�̅� = 2.35 , SD = 
0.64) เป็นล าดับสุดท้าย ส่วนสมรรถนะที่คาดหวังของรูปแบบการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไป

น้อยที่สุด คือ ด้านความรู้ (�̅� = 4.72 , SD = 0.46) รองลงมาคือ ด้านทักษะ (�̅� = 4.50 , SD = 

0.54) ล าดับต่อมาคือ ด้านการพัฒนาตนเองละการเรียนรู้ตลอดชีวิต (�̅� = 4.23 , SD = 0.53) ล าดับ

ต่อมาคือ ด้านคุณลักษณะ (�̅� = 4.50 , SD = 0.54) และด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม (�̅� = 
3.58  , SD = 0.58) เป็นล าดับสุดท้าย 
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ด้านรูปแบบการนิเทศ พบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบัน ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ 

ด้านความรู้ (�̅� = 3.10 , SD = 0.66)  ด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม (�̅� = 3.00, SD = 0.72)  

ด้านคุณลักษณะ (�̅� = 2.98 , SD = 0.57) ด้านทักษะ (�̅� = 2.82 , SD = 0.66) ด้านการพัฒนา

ตนเองละการเรียนรู้ตลอดชีวิต (�̅� = 2.81  , SD = 0.64)  ตามล าดับ ส่วนสมรรถนะที่คาดหวังของ

รูปแบบการนิเทศ มีค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือด้านความรู้ (�̅� = 4.13 , SD = 0.64) 

รองลงมาคือ  ด้านทักษะ (�̅� = 4.09 , SD = 0.57) ล าดับต่อมาคือด้านการพัฒนาตนเองละการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต (�̅� = 3.94 , SD = 0.54)  ล าดับถัดมาคือ ด้านคุณลักษณะ (�̅� = 3.70 , SD = 

0.59) และ ด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม (�̅� = 3.65 , SD = 0.45) เป็นล าดับสุดท้าย 
ด้านรูปแบบการจัดการความรู้ พบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบัน ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อย

ที่สุด คือด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม (�̅� = 2.56 , SD = 0.60) ล าดับต่อมาคือ ด้านความรู้ 

(�̅� = 2.53 , SD = 0.64)รองลงมาคือ ด้านคุณลักษณะ (�̅� = 2.52 , SD = 0.74) ล าดับต่อมาคือ 

ด้านทักษะ (�̅� = 2.39 , SD = 0.62) และ ด้านการพัฒนาตนเองละการเรียนรู้ตลอดชีวิต (�̅� = 2.35 
, SD = 0.65) เป็นล าดับสุดท้ายดับ ส่วนสมรรถนะที่คาดหวังของรูปแบบการจัดการความรู้ มีค่าเฉลี่ย

จากมากที่สุดไปน้อยที่สุดคือ ด้านทักษะ (�̅� = 4.75 , SD = 0.45)  ด้านคุณลักษณะ (�̅� = 4.65 , SD 

= 0.50)  ด้านการพัฒนาตนเองละการเรียนรู้ตลอดชีวิต (�̅� = 4.56 , SD = 0.36)  ด้านความรู้ (�̅� = 

4.48 , SD = 0.56)  ด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม (�̅� = 4.44 , SD = 0.38) ตามล าดับ 
ส าหรับด้านความต้องการจ าเป็น จากตารางที่ 4.4 พบว่าเมื่อน าองค์ประกอบสมรรถนะในแต่

ละด้านมาหาล าดับความต้องการจ าเป็น ได้ผลดังนี้  
 รูปแบบการสอนงาน องค์ประกอบสมรรถนะด้านความรู้มีล าดับความต้องการจ าเป็นมาก
ที่สุด (PNI = 0.72) รองลงมาคือสมรรถนะด้านทักษะ (PNI = 0.63) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ (PNI 
= 0.28) สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและกการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( PNI = 0.26) และสมรรถนะ
ด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม ( PNI = 0.24) เป็นล าดับสุดท้าย 

รูปแบบการใช้ระบบพี่เลี้ยง องค์ประกอบสมรรถนะด้านทักษะมีล าดับความต้องการจ าเป็น
มากที่สุด (PNI = 0.51) รองลงมาคือสมรรถนะด้านความรู้ (PNI = 0.49) สมรรถนะด้านการพัฒนา
ตนเองและกการเรียนรู้ตลอดชีวิต (PNI = 0.49) และสมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม ( 
PNI = 0.39) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ ( PNI = 0.23) เป็นล าดับสุดท้าย 

รูปแบบการให้ค าปรึกษา องค์ประกอบสมรรถนะด้านคุณลักษณะมีล าดับความต้องการ
จ าเป็นมากที่สุด (PNI = 0.52) รองลงมาคือสมรรถนะด้านทักษะ(PNI = 0.38)  สมรรถนะด้านความรู้ 
(PNI = 0.31)สมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม ( PNI = 0.29) และสมรรถนะด้านการ
พัฒนาตนเองและกการเรียนรู้ตลอดชีวิต (PNI = 0.16) เป็นล าดับสุดท้าย 
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รูปแบบการฝึกอบรม องค์ประกอบสมรรถนะด้านความรู้มีล าดับความต้องการจ าเป็นมาก
ที่สุด (PNI = 1.01) รองลงมาคือสมรรถนะด้านทักษะ (PNI = 0.82) สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเอง
และกการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( PNI = 0.63) สมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม ( PNI = 
0.24) และสมรรถนะด้านคุณลักษณะ (PNI = 0.21) เป็นล าดับสุดท้าย 

รูปแบบการนิเทศ องค์ประกอบสมรรถนะด้านทักษะมีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด 
(PNI = 0.46) รองลงมาคือสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (PNI = 0.41) 
สมรรถนะด้านความรู้ (PNI = 0.36) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ ( PNI = 0.26) และสมรรถนะด้าน
มาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม ( PNI = 0.22) เป็นล าดับสุดท้าย 

รูปแบบการจัดการความรู้ องค์ประกอบสมรรถนะด้านทักษะมีล าดับความต้องการจ าเป็น
มากที่สุด (PNI = 1.12) รองลงมาคือสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (PNI = 
0.95) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ ( PNI = 0.84) สมรรถนะด้านความรู้ (PNI = 0.81) และสมรรถนะ
ด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม ( PNI = 0.75) เป็นล าดับสุดท้าย 

และเมื่อน าองค์ประกอบย่อยในแต่ละด้านสมรรถนะจากตารางที่  4.4 มาพิจารณา
รายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละด้านสมรรถนะ ได้ผลดังตารางที่ 4.5 
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ตารางที่ 4.5 สภาพสมรรถนะปัจจุบัน สมรรถนะที่คาดหวัง และล าดับความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็นของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
พิจารณาองค์ประกอบรายละเอียดปลีกย่อยในสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน ในแต่ละรูปแบบ 
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การสอนงาน 

ด้านความรู ้

1. มีผู้ให้การสอนงาน 

ชี้แนะ แนะน า เพื่อให้
ครูทัศนศิลป์มคีวามรู้
ความ เข้าใจในเนื้อหา
ทางทัศนศิลปท์ั้ง 4ด้าน 
(ศิลปะปฏิบัติ 
ประวัติศาสตร์ ศิลป ์

ศิลปวิจารณ์ 
สุนทรียศาสตร)์ 
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวช้ีวัด ชั้นปีของ
หลักสูตรทัศนศิลป์ 
อย่างละเอียดถี่ถ้วน 

4.49 .614 มาก 2.42 .604 น้อย 0.86 1 

2. จัดให้มีผู้ชี้แนะแก่ครู
ทัศนศิลป ์เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจใน 
คุณลักษณะส่วนตัว 
ความสามารถ และ
ลักษณะการเรยีนรู้ของ
ผู้เรียน 

4.22 .517 มาก 2.70 .537 ปานกลาง 0.56 3 
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3. มีการจัดให้มีการสอน
งานให้กับครูทศันศิลป ์

เพื่อให้มีความรู้ความ 

สามารถในการ
วิเคราะห์/สังเคราะห์
เนื้อหาในหลักสูตร
ทัศนศิลป์ และ เลือกให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดช้ันปี
เพื่อใช้ในการ จัดการ
เรียนรู ้

4.36 .576 มาก 2.52 .541 ปานกลาง 0.73 2 

ด้านทักษะ 

4. จัดให้มีผู้ให้ค าแนะน า 

ชี้แนะครูทัศนศิลป์ให้
เกิดทักษะในการ
วิเคราะห์เพ่ือเลือก
ระดับ 

4.25 .628 มาก 2.52 .579 ปานกลาง 0.69 2 

5. สอนงานผ่านการสาธิตวิธี
ขั้นตอนการปฏบิัติที่
ชัดเจนในการใช้
เทคโนโลยี เพื่อให้เกิด
ทักษะในการใช้
เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรูท้ั้งใน4ด้าน
ของทัศนศิลป์ 

4.42 .642 มาก 2.59 .568 ปานกลาง 0.71 1 
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6. จัดผู้สอนงาน ให้
ค าแนะน าแก่ครู
ทัศนศิลป์ ให้เกิดทักษะ
และสามารถสร้างเกณฑ์
มาตรฐานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้
ผู้เรียนได้ 

4.03 .355 มาก 2.68 .729 ปานกลาง 0.50 3 

ด้านคุณลักษณะ 

7. จัดผู้สอนงานและให้
ค าแนะน าครูทัศนศิลป์ 
เพื่อให้ครูสามารถ
สะท้อนกลับ และ
ตรวจสอบการปฏิบัติการ
สอนของตนเองอย่างมี
ระบบได้ 

4.13 .543 มาก 2.80 .614 ปานกลาง 0.47 1 

8. สอนงานให้ครูทัศนศิลป์
สามารถท างานร่วมกับ
ครูผู้สอนคนอื่นได้ 

3.35 .494 ปาน
กลาง 

3.10 .854 ปานกลาง 0.08 2 

ด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม 

9. จัดผู้ชี้แนะพร้อมให้
ค าแนะน ากับครู
ทัศนศิลป์ ให้เข้าใจและ
ตระหนักในความ
หลากหลายของสังคม
และรากฐานวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน 

3.95 .445 มาก 2.82 .742 ปานกลาง 0.40 1 
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10. มีการให้ค าแนะน า และ
เน้นย้ าการปฏิบัติตน
ของครูทัศนศิลป ์ให้เป็น
ผู้รู้จักอุทิศตนต่อ
โรงเรียนและชุมชน 

3.29 .474 มาก 3.06 .853 ปานกลาง 0.08 2 

ด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

11. จัดผู้ให้ค าชี้แนะขั้นตอน
การปฏิบัติงานให้ครู
ทัศนศิลป์สามารถ
ประเมินการสอนที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนา
ตนเองได้ 

4.01 .539 มาก 3.72 .684 มาก 0.08 1 

12. สอนงานและให้
ค าแนะน าแก่ครู
ทัศนศิลป ์เพื่อให้เป็นผู้
ที่สามารถพัฒนาวิชาชีพ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4.24 .690 มาก 2.71 .533 ปานกลาง 0.56 2 

13. จัดผู้ชี้แนะและสอนงาน
เพื่อให้ครูทัศนศิลป์
เข้าใจถึงความส าคัญ
และมีส่วนช่วยพัฒนา
วิชาชีพให้มีคุณค่าและ
เป็นที่ยอมรับ 

 

3.39 .505 ปาน
กลาง 

3.00 .656 ปานกลาง 0.13 3 
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การใช้ระบบพี่เลี้ยง 

ด้านความรู ้

14. จัดครูพี่เลี้ยงคอย
ช่วยเหลือดูแลครู
ทัศนศิลป ์เพื่อพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาทัศนศิลป์ 4 ด้าน 
(ศิลปะปฏิบัต ิ
ประวัติศาสตร์ศิลป์ 
ศิลปวิจารณ์ 
สุนทรียศาสตร)์ และ
ความเข้าใจในมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดช้ันปี
ของหลักสูตรทศันศิลป์
อย่างละเอียดถี่ถ้วน 

3.99 .388 มาก 2.83 .727 ปานกลาง 0.41 3 

15. ใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในคุณลักษณะส่วนตัว 
ความสามารถ และ
ลักษณะในการเรียนรู้
ของผู้เรียน ให้กับคร ู
 
 
 
 

4.08 .500 มาก 2.56 .523 ปานกลาง 0.59 1 
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16. ใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ
มาเป็นพี่เลี้ยงใหค้รู
ทัศนศิลป ์เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถใน
การวิเคราะห์/สังเคราะห์
เนื้อหาในหลักสตูร
ทัศนศิลป ์และเลือกให้
สอดคล้องกบัมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชีว้ัดชั้นปี
เพื่อใช้ในการจดัการเรียนรู ้

4.22 .506 มาก 2.87 .702 ปานกลาง 0.47 2 

ด้านทักษะ 

17. ใช้ระบบพี่เลี้ยงช่วยเหลือ
ครูทัศนศิลป ์ใหพ้ัฒนา
ทักษะในการวิเคราะห์และ
เลือกระดับความ
เหมาะสมของเนื้อหา
ทัศนศิลป์ทั้ง4ด้าน ท่ี
สอดคล้องกบัระดับของ
ผู้เรียน 

4.06 .384 มาก 2.81 .747 ปานกลาง 0.45 3 

18. จัดใหม้ีพี่เลี้ยงทีม่ีความรู้
ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีช่วยครู
ทัศนศิลป์ให้เกิดทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีร่วมสมยั 
เพื่อน าไปพฒันาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้
ทัศนศิลป์ทั้ง4ด้าน 
 

4.14 .604 มาก 2.60 .560 ปานกลาง 0.59 
 

1 
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19. ใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อ
พัฒนาช่วยเหลือครู
ทัศนศิลปใ์ห้เกดิทักษะ
ในการสร้างเกณฑ์
มาตรฐานในการ
ประเมินผลการเรียนรู้
ผู้เรียน 

4.08 .425 มาก 2.79 .678 ปานกลาง 0.46 2 

ด้านคุณลักษณะ 
20. ใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้

ค าแนะน าและพัฒนาให้
ครูมีคุณลักษณะส่วน
บุคคลที่รู้จักตรวจสอบ
การปฏิบัติการสอนของ
ตนเองอย่างมีระบบ 

4.10 .662 มาก 2.84 .686 ปานกลาง 0.44 1 

21. ใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อ
ส่งเสริมให้ครูรูจ้ัก
ร่วมมือร่วมใจกับ
ครูผู้สอนคนอืน่ 

3.94 .335 มาก 3.85 .402 มาก 0.02 2 

ด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม 

22. ใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อดูแล
และปลูกฝังครูทัศนศิลป์ 
ให้เกิดความเข้าใจและ
ยอมรับในความ
หลากหลายของสังคม
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

4.27 .716 มาก 2.49 .579 น้อย 0.71 1 
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23. ใช้ระบบพี่เลี้ยงดูแลและ
ส่งเสริมใครูทัศนศิลป์ให้
ตระหนักและรู้จักอุทิศ
ตนต่อโรงเรียนและ
ชุมชน 

3.97 .494 มาก 3.67 .491 มาก 0.08 2 

ด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
24. ใช้ครูพี่เลี้ยงทีม่ีความรู้

ความสามารถในการให้
ค าแนะน า ช่วยเหลือครู
ทัศนศิลปใ์ห้สามารถ
ประเมินการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
น าไปสู่การพัฒนา
ตนเอง 

4.34 .581 มาก 2.54 .573 ปานกลาง 0.71 1 

25. ใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อ
ช่วยเหลือและส่งเสริม
ให้ครูทัศนศิลปเ์ป็นผู้ที่
รู้จักพัฒนาวิชาชีพของ
ตนอย่างต่อเนื่อง 

4.39 .702 มาก 2.54 .591 ปานกลาง 0.73 2 

26. จัดครูพี่เลี้ยงเพ่ือแนะน า
สร้างความตระหนักให้
ครูทัศนศิลป์เห็นถึง
ความส าคัญและมีส่วน
ช่วยในการพัฒนาของ
วิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ 

4.01 .348 มาก 3.93 .480 มาก 0.02 3 
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การให้ค าปรึกษา 

ด้านความรู ้

27. ให้ค าปรึกษาแก่ครู เพื่อให้
มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง4ด้าน 
(ศิลปะปฏิบัต ิ
ประวัติศาสตร์ศลิป์ ศิลป
วิจารณ์ สุนทรียศาสตร์) 
และมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตร
ทัศนศิลป์อย่างละเอียดถี่
ถ้วน 

3.96 .517 มาก 2.93 .758 ปานกลาง 0.35 2 

28. ให้ค าปรึกษาเพื่อ
ช่วยเหลือให้ครมูีความรู้
ความเข้าใจในคณุลักษณะ
ส่วนตัว ความสามารถ 
และลักษณะในการเรียนรู้
ต่างๆของผู้เรียน 

4.03 .645 มาก 2.77 .634 ปานกลาง 0.45 1 

29. ให้ค าปรึกษาเพื่อพัฒนาให้
ครูมีความรู ้สามารถ
วิเคราะห์/สังเคราะห์
เนื้อหาในหลักสตูร
ทัศนศิลป ์และเลือกให้
สอดคล้องกบัมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชีว้ัดชั้นปี
เพื่อใช้ในการจดัการเรียนรู ้
 

3.48 .516 ปาน
กลาง 

3.07 .471 ปานกลาง 0.13 3 
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ด้านทักษะ 

30. ให้ค าปรึกษาแก่ครูเพื่อ
พัฒนาทักษะในการเลือก
ระดับความเหมาะสมของ
เนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง 4 
ด้าน ที่สอดคล้องกับ
ระดับของผู้เรยีน 

3.91 .435 มาก 2.87 .770 ปานกลาง 0.36 3 

31. ให้ค าปรึกษาแก่ครู เพื่อ
เพิ่มพูนทักษะการใช้
เทคโนโลยี และน าไป
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรูท้าง
ทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน 

3.83 .391 มาก 2.78 .691 ปานกลาง 0.38 2 

32. ให้ค าปรึกษาแก่ครูเพื่อ
ช่วยเหลือและพฒันา
ทักษะในการสรา้งเกณฑ์
มาตรฐานในการ
ประเมินผลการเรียนรู้
ผู้เรียน 

4.19 .688 มาก 2.97 .744 ปานกลาง 0.41 1 

ด้านคุณลักษณะ 

33. ให้ค าปรึกษาเพือ่ชวย
เหลือให้ครูทัศนศิลป์
สามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติการสอนของ
ตนเองได้อย่างมีระบบ
ยิ่งขึ้น 

4.08 .615 มาก 2.69 .560 ปานกลาง 0.52 2 
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34. มีการให้ค าปรึกษาและให้
ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยสัมพันธก์ับครู
ทัศนศิลป ์เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจใน
การท างานร่วมกับ
ครูผู้สอนคนอื่น 

4.10 .676 มาก 2.68 .554 ปานกลาง 0.53 1 

ด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม 

35. ให้ค าปรึกษาแก่ครู
ทัศนศิลป์เพื่อช่วยเหลือ
ให้เกิดความเข้าใจใน
ความหลากหลายของ
สังคมและรากฐาน
วัฒนธรรมที่แตกต่างของ
ผู้เรียน 

4.20 .577 มาก 2.68 .520 ปานกลาง 0.57 1 

36. ให้ค าปรึกษาเพือ่สร้าง
ค่านิยมและให้แนวทางใน
การอุทิศตนต่อโรงเรียน
และชุมชน 

4.04 .582 มาก 3.98 .503 มาก 0.01 2 

ด้านการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต 

37. ให้ค าปรึกษาแก่ครู
ทัศนศิลป์เพื่อช่วยเหลือ 
ส่งเสริมให้เกดิการ
ประเมินการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและน าไปสู่
การพัฒนาตนเอง 

3.83 .453 มาก 2.77 .690 ปานกลาง 0.38 1 
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38. ให้ค าปรึกษาเพ่ือสร้าง
ค่านิยมครูให้เป็นผู้ที่
พัฒนาวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.26 .454 ปาน
กลาง 

3.04 .701 ปานกลาง 0.07 2 

39. มีผู้ใหค้ าปรึกษาเพ่ือ
ช่วยเหลือ ผลักดันให้ครู
ทัศนศิลป์ตระหนักถึง
ความส าคัญและมีส่วน
ช่วยในการพัฒนา
วิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ 

3.99 .551 มาก 3.83 .636 มาก 0.04 3 

ด้านการฝึกอบรม 

ด้านความรู ้

40. จัดฝึกอบรมครู
ทัศนศิลป ์เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง4

ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ 

ประวัติศาสตร์ศิลป์ 
ศิลปวิจารณ์ 
สุนทรียศาสตร)์ และ
มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดช้ันปีของ
หลักสูตรทัศนศิลป์อย่าง
ละเอียด 

 

4.88 .382 มาก
ที่สุด 

2.22 .682 น้อย 1.20 1 
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41. จัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจคุณลักษณะ
ส่วนตัว ความสามารถ 
และลักษณะในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

4.62 .492 มาก
ที่สุด 

2.38 .628 น้อย 0.94 2 

42. จัดฝึกอบรมครู
ทัศนศิลป์เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถใน
การวิเคราะห์/
สังเคราะห์เนื้อหาใน
หลักสูตรทัศนศิลป ์และ
เลือกให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดช้ันปีเพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนรู ้

4.66 .491 มากทิ่
สุด 

2.46 .609 น้อย 0.89 3 

ด้านทักษะ 

43. จัดฝึกอบรมครใูห้เกิด
ทักษะในการวิเคราะห์
และสามารถเลือกระดับ
ความเหมาะสมของ
เนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง4

ด้าน ที่สอดคลอ้งกับ
ระดับของผู้เรียน 

 

4.50 .560 มาก
ที่สุด 

2.44 .602 น้อย 0.85 2 
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44. จัดฝึกอบรมครูเพื่อ
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อ
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ใน
ทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน 

4.88 .395 มากที่สุด 2.26 .707 น้อย 1.15 1 

45. จัดฝึกอบรมครูทัศนศิลป์
เพื่อพัฒนาทักษะในการ
สร้างเกณฑ์มาตรฐานที่
จะใช้ในการประเมินผล
การเรียนรู้ผู้เรียน 

4.12 .678 มาก 2.82 .693 ปานกลาง 0.46 3 

ด้านคุณลักษณะ 

46. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาการท างานของครู
ทัศนศิลป์ ให้สามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติการ
สอนของตนเองได้อย่าง
มีระบบได้ 

4.00 .866 มาก 2.93 .764 ปานกลาง 0.36 1 

47. จัดฝึกอบรมครูทัศนศิลป์
เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น และความร่วมมือ
ร่วมใจในการท างานกับ
ครูผู้สอนอื่น 
 
 

3.33 .481 ปาน
กลาง 

3.17 .494 ปานกลาง 0.05 2 
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ด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม 

48. จัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ครูทัศนศิลป์ใหเ้กิด
ความเข้าใจและยอมรับ
ในความหลากหลาย
ของสังคมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
ของผู้เรียน 

3.94 .735 มาก 2.91 .775 ปานกลาง 0.36 1 

49. จัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ครูทัศนศิลป์ใหเ้ป็นผู้ที่
รู้จักอุทิศตนต่อโรงเรียน
และชุมชน 

3.22 .422 ปาน
กลาง 

2.88 .751 ปานกลาง 0.12 2 

ด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

50. จัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ครูทัศนศิลป์ใหม้ี
ความสามารถในการ
ประเมินการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ และ
น าไปสู่การพัฒนา
ตนเอง 

4.56 .523 มาก
ที่สุด 

2.46 .609 น้อย 0.85 2 

51. มีการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรม เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาใหค้รูเป็นผู้ที่
พัฒนาวิชาชีพตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

4.81 .518 มาก
ที่สุด 

2.42 .592 น้อย 0.98 1 
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52. จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้
ครูทัศนศลิป์เขา้ใจถึง
ความส าคญัและมีส่วน
ในการพัฒนาวิชาชีพให้
เป็นที่ยอมรับ 

3.33 .542 ปาน
กลาง 

3.15 .367 ปานกลาง 0.06 3 

การนิเทศให้ครูทัศนศิลป ์

ด้านความรู ้

53. มีการนิเทศครู เพื่อ
ประเมินและพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง 4 
ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ 
ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลป
วิจารณ์ สุนทรียศาสตร์) 
และมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีของ
หลักสูตรทัศนศิลป์อย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน 

4.25 .648 มาก 2.68 .560 ปานกลาง 0.59 1 

54. มีการนิเทศเพื่อประเมิน
และพัฒนาครูให้มี
ความรู้ความเข้าใจใน
คุณลักษณะส่วนตัว 
ความสามารถ และ
ลักษณะการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 

3.98 .574 มาก 2.92 .758 ปานกลาง 0.36 2 
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55. มีการนิเทศเพื่อประเมิน
พร้อมทั้งพฒันาใหค้รูมี
ความรูใ้นการวิเคราะห์/
สังเคราะห์เนื้อหาใน
หลักสูตรทัศนศิลป ์และ
เลือกใหส้อดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดชั้นปีเพื่อใช้ใน
การจัดการเรยีนรู ้

4.18 .703 มาก 3.71 .653 มาก 0.12 3 

ด้านทักษะ 

56. มีการนิเทศเพื่อประเมิน
และพัฒนาใหค้รูมีทักษะ
ในการวิเคราะห์และ
สามารถเลือกระดับ
ความเหมาะสมของ
เนื้อหาทศันศลิป์ทั้ง4
ด้าน ที่สอดคล้องกับ
ระดับของผู้เรียน 

4.23 .622 มาก 2.68 .527 ปานกลาง 0.58 1 

57. มีการนิเทศเพ่ือประเมิน
และพัฒนาทักษะในการ
ใช้เทคโนโลย ีให้พร้อม
น าไปใช้กับการจัดการ
เรียนรู้ในเนื้อหา
ทัศนศิลป์ทั้ง4ด้านให้
เกิดคุณภาพ 

3.92 .516 มาก 2.84 .691 ปานกลาง 0.38 2 
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58. มีการนิเทศครทูัศนศิลป์
เพื่อประเมินและพัฒนา
ให้เกิดทักษะในการ
สร้างเกณฑ์มาตรฐานใน
การประเมินผลการ
เรียนรู้ผู้เรียนได ้

4.13 .567 มาก 2.93 .757 ปานกลาง 0.41 3 

ด้านคุณลักษณะ 

59. มีการนิเทศเพ่ือประเมิน
และพัฒนาคร ูให้มี
ความสามารถในการ
ตรวจสอบ ปรับปรุงการ
ปฏิบัติการสอนของ
ตนเองได้อย่างมีระบบ 

3.91 .607 มาก 2.74 .628 ปานกลาง 0.43 1 

60. มีการนิเทศครูทศันศิลป์ 
เพื่อประเมินและพัฒนา
คุณลักษณะในการท างาน
ร่วมกัน ให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจกบั
ครูผู้สอนคนอื่น 

3.49 .565 ปาน
กลาง 

3.21 .518 ปานกลาง 0.09 2 

ด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม 

61. มีการนิเทศเพื่อประเมิน
และพัฒนาครูทัศนศิลป์ให้
เข้าใจและยอมรับความ
หลากหลายของสังคมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างของ
ผู้เรียน 

4.12 .504 มาก 2.90 .760 ปานกลาง 0.42 1 
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62. มีการนิเทศเพ่ือประเมิน
และพัฒนาครูให้เป็นผู้ที่
รู้จักอุทิศตนต่อโรงเรียน
และชุมชน 

3.19 .404 มาก 3.11 .676 ปานกลาง 0.02 2 

ด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

63. มีการนิเทศเพ่ือประเมิน
พัฒนาให้ครูมี
ความสามารถในการ
การประเมินการสอนที่
มีประสิทธิภาพ และ
น าไปปรับปรุงพัฒนา
ตนเอง 

4.31 .494 มาก 2.77 .627 ปานกลาง 0.55 2 

64. มีการนิเทศเพ่ือประเมิน
และพัฒนาครทูัศนศิลป ์

ให้เป็นผู้ที่พัฒนาวิชาชีพ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4.24 .697 มาก 2.67 .529 ปานกลาง 0.59 1 

65. มีการนิเทศเพ่ือประเมิน
และพัฒนาครทูัศนศิลป์
ให้ตระหนักถึง
ความส าคัญและมีส่วน
ในการพัฒนาวิชาชีพให้
เป็นที่ยอมรับ 

 
 
 
 

3.26 .438 ปาน
กลาง 

3.00 .770 ปานกลาง 0.09 3 
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การจัดการด้านความรู ้

ด้านความรู ้

66. มีระบบการจัดการ
ความรู้ที่ดีในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ เพื่อ
ช่วยเหลือให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหา
ทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน 

(ศิลปะปฏิบัติ 
ประวัติศาสตร์ศิลป์ 
ศิลปวิจารณ์ 
สุนทรียศาสตร)์ และ
มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดช้ันปีของ
หลักสูตรทัศนศิลป์อย่าง
ละเอียด 

4.90 .368 มาก
ที่สุด 

2.12 .602 น้อย 1.31 1 

67. มีการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ เพื่อ
พัฒนาให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจใน
คุณลักษณะส่วนตัว 
ความสามารถ และ
ลักษณะการเรยีนรู้ของ
ผู้เรียน 

 

4.27 .699 มาก 2.72 .593 ปานกลาง 0.57 2 
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68. มีการสร้าง การจัดเก็บ 
การถ่ายโอนและ
เผยแพร่ความรู้ที่ด ีที่
เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาให้ครูทัศนศิลป์มี
ความรู้ความสามารถใน
การวิเคราะห์/
สังเคราะห์เนื้อหาใน
หลักสูตรทัศนศิลป ์และ
เลือกให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดช้ันปีในการ
จัดการเรียนรู ้

4.27 .612 มาก 2.76 .720 ปานกลาง 0.55 3 

ด้านทักษะ 

69. มีการจัดการความรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะที่ส่งเสรมิให้ครูมี
ทักษะในการ
ประยุกต์ใช้และเลือก
ระดับความเหมาะสม
ของเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง 

4 ด้าน ที่สอดคล้องกับ
ระดับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได ้

 

4.63 .500 มาก
ที่สุด 

2.51 .597 ปานกลาง 0.84 3 
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70. มีการจัดการความรู ้
เพื่อส่งเสริมครใูห้มี
ทักษะในการใช้
เทคโนโลยีร่วมสมัยเพ่ือ
ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ทัศนศิลป์ทั้ง 4 

ด้าน 

4.91 .335 มาก
ที่สุด 

2.17 .667 น้อย 1.26 1 

71. มีการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ เพื่อ
พัฒนาให้ครูทัศนศิลป์มี
ทักษะในการสร้าง
เกณฑ์มาตรฐานในการ
ประเมินผลการเรียนรู้
ผู้เรียน 

4.71 .526 มาก
ที่สุด 

2.49 .606 น้อย 0.89 2 

ด้านคุณลักษณะ 

72. มีระบบการจัดการ
ความรู ้เพื่อส่งเสริมให้
ครูมีการสะท้อนกลับ
และตรวจสอบการ
ปฏิบัติการสอนของ
ตนเองอย่างมีระบบ 

 
 
 

4.81 .447 มาก
ที่สุด 

2.60 .830 ปานกลาง 0.85 1 
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73. มีการจดัการความรู้ใน
โรงเรียน เพื่อสร้างระบบ
ในการท างานรว่มกัน 
และส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจกบั
ครูผู้สอนคนอื่น 

4.50 .560 มากที่สุด 2.44 .641 น้อย 0.84 2 

ด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม 

74. มีการจดัการความรู้ให้ครู
ทัศนศิลป ์เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและยอมรับ
ในความหลากหลายของ
สังคมและวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน 

4.86 .407 มากที่สุด 2.45 .586 น้อย 0.99 1 

75. มีการจดัการความรู ้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
โรงเรียน เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาให้ครูทัศนศิลป์
เป็นผู้ที่รู้จกัอทุิศตนต่อ
โรงเรียนและชุมชน 

4.03 .355 มาก 2.68 .622 ปานกลาง 0.50 2 

ด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรูต้ลอดชีวติ 

76. มีการจดัการความรู้อย่าง
เป็นระบบ มีการถ่ายโอน
ความรู้เพื่อพัฒนาให้ครู
ทัศนศิลป์มีการประเมิน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ตนเองได ้

4.87 .385 มากที่สุด 2.19 .695 น้อย 1.22 1 
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77. มีการจัดการความรู ้
การประยุกต์ใช้และ
ตรวจสอบความรู้เพื่อ
ส่งเสริมให้ครูทศันศิลป์
มีการพัฒนาวิชาชีพ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4.87 .377 มาก
ที่สุด 

2.45 .625 น้อย 0.99 2 

78. มีระบบการจัดการ
ความรู้ในโรงเรียน 

เพื่อให้ครูทัศนศิลป์
ตระหนักถึงความส าคัญ
และมีส่วนช่วยในการ
พัฒนาของวิชาชีพให้
เป็นที่ยอมรับ 

3.95 .305 มาก 2.40 .628 น้อย 0.65 3 

 
จากตารางที่ 4.5 พบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบัน และสภาพสมรรถนะที่คาดหวัง ของรูปแบบ

การพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา พิจารณา
องค์ประกอบรายละเอียดปลีกย่อยในสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน ในแต่ละรูปแบบ ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไป
น้อยที่สุด มีผลดังต่อไปนี ้

ในด้านรูปแบบการสอนงาน พบว่าด้านความรู้ที่มีสภาพสมรรถนะปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ การจัดให้มีผู้ชี้แนะแก่ครูทัศนศิลป์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน คุณลักษณะส่วนตัว 

ความสามารถ และลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน  (�̅� = 2.70 , SD = 0.54) รองลงมาคือการจัดให้มี
การสอนงานให้กับครูทัศนศิลป์ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์/สังเคราะห์เนื้อหาใน
หลักสูตรทัศนศิลป์ และ เลือกให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีเพื่อใช้ในการ จัดการ

เรียนรู้ (�̅� = 2.52 , SD = 0.54) และต่อมาคือการมีผู้ให้การสอนงาน ชี้แนะ แนะนา เพื่อให้ครู
ทัศนศิลป์มีความรู้ความ เข้าใจในเนื้อหาทางทัศนศิลป์ทั้ง 4ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ ศิลป์ 
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ศิลปวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ชั้นปีของหลักสูตรทัศนศิลป์ อย่าง

ละเอียดถี่ถ้วน (�̅�= 2.42 , SD = 0.60) ตามล าดับ ในส่วนของสภาพสมรรถนะที่คาดหวังของด้าน
ความรู้ที่มีค่าเฉลี่ยจากมากที่สุด คือ การมีผู้ให้การสอนงาน ชี้แนะ แนะนา เพื่อให้ครูทัศนศิลป์มี
ความรู้ความ เข้าใจในเนื้อหาทางทัศนศิลป์ทั้ง 4ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ 
สุนทรียศาสตร์) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ชั้นปีของหลักสูตรทัศนศิลป์ อย่างละเอียดถี่ถ้วน 

(�̅�= 4.49, SD = 0.61)  รองลงมาคือ การจัดให้มีการสอนงานให้กับครูทัศนศิลป์ เพื่อให้มีความรู้
ความ สามารถในการวิเคราะห์/สังเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตรทัศนศิลป์ และ เลือกให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีเพื่อใช้ในการ จัดการเรียนรู้ (�̅�= 4.36 , SD = 0.58)  และ การจัด
ให้มีผู้ชี้แนะแก่ครูทัศนศิลป์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน คุณลักษณะส่วนตัว ความสามารถ และ

ลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนเรียนรู้  (�̅�= 4.22 , SD = 0.52) เป็นล าดับสุดท้าย ในสมรรถนะด้าน
ทักษะ พบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดผู้สอนงาน ให้ค าแนะน าแก่ครู

ทัศนศิลป์ ให้เกิดทักษะและสามารถสร้างเกณฑ์มาตรฐานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนได้ (�̅� = 
2.68 , SD = 0.73) รองลงมาคือ การสอนงานผ่านการสาธิตวิธีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนในการใช้
เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดทักษะในการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทั้งใน4

ด้านของทัศนศิลป์ (�̅� = 2.59 , SD = 0.57) และล าดับสุดท้ายคือ การจัดให้มีผู้ให้ค าแนะน า ชี้แนะ

ครูทัศนศิลป์ให้เกิดทักษะในการวิเคราะห์เพื่อเลือกระดับ (�̅�= 2.52 , SD = 0.58)  ในส่วนของสภาพ
สมรรถนะที่คาดหวังของด้านทักษะที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือการสอนงานผ่านการสาธิตวิธีขั้นตอนการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดทักษะในการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนรู้ทั้งใน4ด้านของทัศนศิลป์ (�̅�= 4.42 , SD = 0.64) รองลงมาคือการจัดให้มีผู้ให้

ค าแนะน า ชี้แนะครูทัศนศิลป์ให้เกิดทักษะในการวิเคราะห์เพื่อเลือกระดับ (�̅�= 4.25 , SD = 0.63) 
และการจัดผู้สอนงาน ให้ค าแนะน าแก่ครูทัศนศิลป์ ให้เกิดทักษะและสามารถสร้างเกณฑ์มาตรฐาน

เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนได้ (�̅�= 4.03 , SD = 0.36) เป็นล าดับสุดท้าย ในส่วนของสมรรถนะ
ด้านคุณลักษณะ พบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การสอนงานให้ครูทัศนศิลป์

สามารถท างานร่วมกับครูผู้สอนคนอื่นได้ (�̅� = 3.10 , SD = 0.85) และการจัดผู้สอนงานและให้
ค าแนะน าครูทัศนศิลป์ เพื่อให้ครูสามารถสะท้อนกลับ และตรวจสอบการปฏิบัติการสอนของตนเอง

อย่างมีระบบได้(�̅�= 2.80 , SD = 0.61) ตามล าดับ ในส่วนของสภาพสมรรถนะที่คาดหวังของด้าน
คุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยจากมากที่สุด คือการจัดผู้สอนงานและให้ค าแนะน าครูทัศนศิลป์ เพื่อให้ครู

สามารถสะท้อนกลับ และตรวจสอบการปฏิบัติการสอนของตนเองอย่างมีระบบได้ (�̅�= 4.13 , SD = 

0.54) และการสอนงานให้ครูทัศนศิลป์สามารถท างานร่วมกับครูผู้สอนคนอื่นได้ (�̅�= 3.35 , SD = 
0.49) ตามล าดับ ในส่วนของของสมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยมพบว่าสภาพสมรรถนะ
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ปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การให้ค าแนะน า และเน้นย้ าการปฏิบัติตนของครูทัศนศิลป์ ให้เป็น

ผู้รู้จักอุทิศตนต่อโรงเรียนและชุมชน(�̅�= 3.06 , SD = 0.85) รองลงมาคือการจัดผู้ชี้แนะพร้อมให้
ค าแนะน ากับครูทัศนศิลป์ ให้เข้าใจและตระหนักในความหลากหลายของสังคมและรากฐานวัฒนธรรม

ที่แตกต่างกัน (�̅� = 2.82 , SD = 0.84) ในส่วนของสภาพสมรรถนะที่คาดหวังของด้านมาตรฐาน
จริยธรรมและค่านิยมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดผู้ชี้แนะพร้อมให้ค าแนะน ากับครูทัศนศิลป์ ให้

เข้าใจและตระหนักในความหลากหลายของสังคมและรากฐานวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน (�̅� = 3.95 , 
SD = 0.45) และ การให้ค าแนะน าและเน้นย้ าการปฏิบัติตนของครูทัศนศิลป์ ให้เป็นผู้รู้จักอุทิศตนต่อ

โรงเรียนและชุมชน (�̅� = 3.29 , SD = 0.47) เป็นล าดับต่อมา ในส่วนของสมรรถนะด้านการพัฒนา
ตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดผู้ให้
ค าชี้แนะขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ครูทัศนศิลป์สามารถประเมินการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อน าไปสู่

การพัฒนาตนเองได้(�̅� = 3.72 , SD = 0.68) รองมาคือการจัดผู้ชี้แนะและสอนงานเพื่อให้ครู

ทัศนศิลป์เข้าใจถึงความส าคัญและมีส่วนช่วยพัฒนาวิชาชีพให้มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับ (�̅� = 3.00 , 
SD = 0.66) และการสอนงานและให้ค าแนะน าแก่ครูทัศนศิลป์ เพื่อให้เป็นผู้ที่สามารถพัฒนาวิชาชีพ

ตนเองอย่างต่อเนื่อง (�̅� = 2.71 , SD = 0.53) ตามล าดับ ในส่วนของสภาพสมรรถนะที่คาดหวังของ
ด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การสอนงานและให้

ค าแนะน าแก่ครูทัศนศิลป์ เพื่อให้เป็นผู้ที่สามารถพัฒนาวิชาชีพตนเองอย่างต่อเนื่อง (�̅�= 4.24 , SD 
= 0.69) รองลงมาคือการจัดผู้ให้ค าชี้แนะขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ครูทัศนศิลป์สามารถประเมินการ

สอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อน าไปสู่การพัฒนาตนเองได้ (�̅� = 4.01 , SD = 0.54) และสุดท้ายคือการจัด
ผู้ชี้แนะและสอนงานเพื่อให้ครูทัศนศิลป์เข้าใจถึงความส าคัญและมีส่วนช่วยพัฒนาวิชาชีพให้มีคุณค่า

และเป็นที่ยอมรับ(�̅� = 3.39 , SD = 0.51) เป็นล าดับสุดท้าย 
ส าหรับรูปแบบการใช้ระบบพี่เลี้ยง ในสมรรถนะด้านความรู้ พบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบันที่

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การใช้ผู้มีความรู้ความสามารถมาเป็นพี่เลี้ยงให้ครูทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์/สังเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตรทัศนศิลป์ และเลือกให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ (�̅� = 2.87 , SD = 0.70) รองลงมาคือ 
การจัดครูพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือดูแลครูทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทัศนศิลป์ 4 
ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์) และความเข้าใจในมาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตรทัศนศิลป์อย่างละเอียดถี่ถ้วน (�̅�= 2.83 , SD = 0.73 ) และสุดท้าย
คือการใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะส่วนตัว ความสามารถ และลักษณะ

ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้กับครู (�̅� = 2.56 , SD = 0.52) ตามล าดับ ในส่วนของสภาพสมรรถนะที่
คาดหวังของด้านความรู้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การใช้ผู้มีความรู้ความสามารถมาเป็นพี่เลี้ยงให้ครู
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ทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์/สังเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตรทัศนศิลป์ 

และเลือกให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ (�̅� = 4.22 , 
SD = 0.51) รองลงมาคือ การใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะส่วนตัว 

ความสามารถ และลักษณะในการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้กับครู (�̅�= 4.08 , SD = 0.50) และ การจัด
ครูพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือดูแลครูทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทัศนศิลป์ 4 ด้าน 
(ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์ ) และความเข้าใจในมาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตรทัศนศิลป์อย่างละเอียดถี่ถ้วน (�̅� = 3.99 , SD = 0.39) เป็นล าดับ
สุดท้าย ส าหรับสภาพสมรรถนะปัจจุบันในด้านทักษะ พบว่าทักษะที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  การใช้
ระบบพี่เลี้ยงช่วยเหลือครูทัศนศิลป์ ให้พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และเลือกระดับความเหมาะสม

ของเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง4ด้าน ที่สอดคล้องกับระดับของผู้เรียนถ้วน (�̅� = 2.81 , SD = 0.75) 
รองลงมาคือ การใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาช่วยเหลือครูทัศนศิลป์ให้เกิดทักษะในการสร้างเกณฑ์

มาตรฐานในการประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนถ้วน (�̅� = 2.79 , SD = 0.68) และการจัดให้มีพี่เลี้ยงที่
มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีช่วยครูทัศนศิลป์ให้เกิดทักษะในการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัย เพื่อ

น าไปพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ทั้ง4ด้านถ้วน (�̅� = 2.60 , SD = 0.56) เป็นล าดับ
สุดท้าย ในส่วนของสภาพสมรรถนะที่คาดหวังของด้านทักษะที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือการจัดให้มีพี่
เลี้ยงที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีช่วยครูทัศนศิลป์ให้เกิดทักษะในการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัย 

เพื่อน าไปพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ทั้ง4ด้านถ้วน (�̅� = 4.14 , SD = 0.60) ล าดับ
ต่อมาคือการใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาช่วยเหลือครูทัศนศิลป์ให้เกิดทักษะในการสร้างเกณฑ์มาตรฐาน

ในการประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนถ้วน (�̅� = 4.08 , SD = 0.43) และการใช้ระบบพี่เลี้ยงช่วยเหลือ
ครูทัศนศิลป์ ให้พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และเลือกระดับความเหมาะสมของเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง4

ด้าน ที่สอดคล้องกับระดับของผู้เรียนถ้วน (�̅� = 4.06 , SD = 0.38) เป็นล าดับสุดท้าย ในสมรรถนะ
ด้านคุณลักษณะ พบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อ

ส่งเสริมให้ครูรู้จักร่วมมือร่วมใจกับครูผู้สอนคนอื่น (�̅� = 3.85 , SD = 0.40) และรองลงมาคือการใช้
ระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้ค าแนะน าและพัฒนาให้ครูมีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่รู้จักตรวจสอบการปฏิบัติการ

สอนของตนเองอย่างมีระบบ (�̅� = 3.84 , SD = 0.69) ตามล าดับ ในส่วนของสภาพสมรรถนะที่
คาดหวังของด้านคุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้ค าแนะน าและพัฒนา

ให้ครูมีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่รู้จักตรวจสอบการปฏิบัติการสอนของตนเองอย่างมีระบบ (�̅� = 4.10 
, SD = 0.66) และถัดมาคือการใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมให้ครูรู้จักร่วมมือร่วมใจกับครูผู้สอนคนอื่น 

(�̅� = 3.94 , SD = 0.34) ตามล าดับ ส าหรับในสมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม พบว่า
สภาพสมรรถนะปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การใช้ระบบพี่เลี้ยงดูแลและส่งเสริมใครูทัศนศิลป์ให้
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ตระหนักและรู้จักอุทิศตนต่อโรงเรียนและชุมชน(�̅� = 3.67 , SD = 0.49) รองลงมาคือการใช้ระบบพี่
เลี้ยงเพื่อดูแลและปลูกฝังครูทัศนศิลป์ ให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลายของสังคม

และวัฒนธรรมที่แตกต่าง (�̅� = 2.49 , SD = 0.58) ตามล าดับ ในส่วนของสภาพสมรรถนะที่คาดหวัง
ของด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อดูแลและ
ปลูกฝังครูทัศนศิลป์ ให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรมที่

แตกต่าง (�̅�= 4.27 , SD = 0.72) และการใช้ระบบพี่เลี้ยงดูแลและส่งเสริมใครูทัศนศิลป์ให้ตระหนัก

และรู้จักอุทิศตนต่อโรงเรียนและชุมชน (�̅� = 3.97 , SD = 0.49) ตามล าดับ และสุดท้ายในสมรรถนะ
ด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ การจัดครูพี่เลี้ยงเพื่อแนะน าสร้างความตระหนักให้ครูทัศนศิลป์เห็นถึงความส าคัญและมีส่วนช่วย

ในการพัฒนาของวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ (�̅� = 3.93 , SD = 0.48)  ล าดับต่อมาพบค่าเฉลี่ยเท่ากัน2
ส่วนคือ การใช้ระบบพี่เลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริมให้ครูทัศนศิลป์เป็นผู้ที่รู้จักพัฒนาวิชาชีพของตน

อย่างต่อเนื่อง (�̅� = 2.54, SD = 0.59) และการใช้ครูพี่เลี้ยงที่มีความรู้ความสามารถในการให้
ค าแนะน า ช่วยเหลือครูทัศนศิลป์ให้สามารถประเมินการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การ

พัฒนาตนเอง (�̅� = 2.54, SD = 0.57) ในส่วนของสภาพสมรรถนะที่คาดหวังของด้านการพัฒนา
ตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและ

ส่งเสริมให้ครูทัศนศิลป์เป็นผู้ที่รู้จักพัฒนาวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง (�̅�= 4.39 , SD = 0.70) 
รองลงมาคือ การใช้ครูพี่เลี้ยงที่มีความรู้ความสามารถในการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือครูทัศนศิลป์ให้

สามารถประเมินการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาตนเอง (�̅�= 4.34 , SD = 0.58)  
และการจัดครูพี่เลี้ยงเพื่อแนะน าสร้างความตระหนักให้ครูทัศนศิลป์เห็นถึงความส าคัญและมีส่วนช่วย

ในการพัฒนาของวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ (�̅�= 4.01, SD = 0.35) เป็นล าดับสุดท้าย   
ส าหรับรูปแบบการให้ค าปรึกษาพบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบันในด้านความรู้ที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด คือการให้ค าปรึกษาเพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้ สามารถวิเคราะห์/สังเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตร

ทัศนศิลป์ และเลือกให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัดช้ันปีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้(�̅� = 
3.07, SD = 0.47) ล าดับต่อมาคือการให้ค าปรึกษาแก่ครู เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
ทัศนศิลป์ทั้ง4ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์) และมาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตรทัศนศิลป์อย่างละเอียดถี่ถ้วน (�̅�= 2.93 , SD = 0.76) และการให้
ค าปรึกษาเพื่อช่วยเหลือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะส่วนตัว ความสามารถ และลักษณะ

ในการเรียนรู้ต่างๆของผู้เรียน (�̅�= 2.77, SD = 0.63) เป็นล าดับสุดท้าย ในส่วนของสภาพสมรรถนะ
ที่คาดหวังของด้านความรู้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือการให้ค าปรึกษาเพื่อช่วยเหลือให้ครูมีความรู้ความ

เข้าใจในคุณลักษณะส่วนตัว ความสามารถ และลักษณะในการเรียนรู้ต่างๆของผู้เรียน (�̅�= 4.03 , 
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SD = 0.65) ต่อมาคือการให้ค าปรึกษาแก่ครู เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง4ด้าน 
(ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์) และมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปี

ของหลักสูตรทัศนศิลป์อย่างละเอียดถี่ถ้วน (�̅� = 3.96 , SD = 0.52) และสุดท้ายคือ การให้
ค าปรึกษาเพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้ สามารถวิเคราะห์/สังเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตรทัศนศิลป์ และ

เลือกให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้(�̅� = 3.48 , SD = 
0.52) ตามล าดับ ในส่วนของสมรรถนะด้านทักษะ พบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือการให้ค าปรึกษาแก่ครูเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาทักษะในการสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการ

ประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน (�̅� = 2.97 , SD = 0.74) รองลงมาคือ การให้ค าปรึกษาแก่ครูเพื่อ
พัฒนาทักษะในการเลือกระดับความเหมาะสมของเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน ที่สอดคล้องกับระดับ

ของผู้เรียน (�̅�= 2.87 , SD = 0.77) และล าดับสุดท้ายคือ การให้ค าปรึกษาแก่ครู เพื่อเพิ่มพูนทักษะ

การใช้เทคโนโลยี และน าไปพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน (�̅� = 2.78 , SD 
= 0.69) ในส่วนของสภาพสมรรถนะที่คาดหวังของด้านทักษะที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การให้
ค าปรึกษาแก่ครูเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาทักษะในการสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการ

เรียนรู้ผู้เรียน (�̅�= 4.19 , SD = 0.69) รองลงมาคือ การให้ค าปรึกษาแก่ครูเพื่อพัฒนาทักษะในการ

เลือกระดับความเหมาะสมของเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน ที่สอดคล้องกับระดับของผู้เรียน (�̅� = 
3.91 , SD = 0.44) และการให้ค าปรึกษาแก่ครู เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้เทคโนโลยี และน าไปพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน(�̅� = 3.83 , SD = 0.39) เป็นล าดับสุดท้าย 
ส าหรับสมรรถนะด้านคุณลักษณะ พบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การให้
ค าปรึกษาเพื่อชวยเหลือให้ครูทัศนศิลป์สามารถตรวจสอบการปฏิบัติการสอนของตนเองได้อย่างมี

ระบบยิ่งขึ้น (�̅�= 2.69 , SD = 0.56) รองลงมาคือ การมีการให้ค าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยสัมพันธ์กับครูทัศนศิลป์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานร่วมกับครูผู้สอนคนอื่น 

(�̅�= 2.68 , SD = 0.55) ตามล าดับ ในส่วนของสภาพสมรรถนะที่คาดหวังที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
การมีการให้ค าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยสัมพันธ์กับครูทัศนศิลป์ เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือร่วมใจในการท างานร่วมกับครูผู้สอนคนอื่น (�̅�= 4.10 , SD = 0.68) รองลงมาคือการให้
ค าปรึกษาเพื่อชวยเหลือให้ครูทัศนศิลป์สามารถตรวจสอบการปฏิบัติการสอนของตนเองได้อย่างมี

ระบบยิ่งขึ้น (�̅�= 4.08 , SD = 0.62) ตามล าดับ ในสมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม 
พบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือการให้ค าปรึกษาเพื่อสร้างค่านิยมและให้

แนวทางในการอุทิศตนต่อโรงเรียนและชุมชน (�̅� = 3.98 , SD = 0.50) รองลงมาคือการให้ค าปรึกษา
แก่ครูทัศนศิลป์เพื่อช่วยเหลือให้เกิดความเข้าใจในความหลากหลายของสังคมและรากฐานวัฒนธรรม

ที่แตกต่างของผู้เรียน(�̅�= 2.68 , SD = 0.52) ตามล าดับ ในด้านสภาพสมรรถนะที่คาดหวังของด้าน
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มาตรฐานจริยธรรมและค่านิยมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การให้ค าปรึกษาแก่ครูทัศนศิลป์เพื่อ
ช่วยเหลือให้เกิดความเข้าใจในความหลากหลายของสังคมและรากฐานวัฒนธรรมที่แตกต่างของผู้เรียน 

(�̅� = 4.20 , SD = 0.58) และรองลงมาคือการให้ค าปรึกษาเพื่อสร้างค่านิยมและให้แนวทางในการ

อุทิศตนต่อโรงเรียนและชุมชน (�̅�= 4.04 , SD = 0.58) ตามล าดับ ส าหรับด้านสุดท้ายคือสมรรถนะ
ด้านการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
การมีผู้ให้ค าปรึกษาเพื่อช่วยเหลือ ผลักดันให้ครูทัศนศิลป์ตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วนช่วยใน

การพัฒนาวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ (�̅� = 3.83 , SD = 0.64) รองลงมาคือ การให้ค าปรึกษาเพื่อสร้าง

ค่านิยมครูให้เป็นผู้ที่พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (�̅� = 3.04 , SD = 0.70) และการให้ค าปรึกษาแก่
ครูทัศนศิลป์เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริมให้เกิดการประเมินการสอนที่มีประสิทธิภาพและน าไปสู่การพัฒนา

ตนเอง (�̅� = 2.77 , SD = 0.69) เป็นล าดับสุดท้าย  ในส่วนของสภาพสมรรถนะที่คาดหวังของด้าน
การพัฒนาตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีผู้ให้ค าปรึกษาเพื่อช่วยเหลือ 
ผลักดันให้ครูทัศนศิลป์ตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วนช่วยในการพัฒนาวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ

(�̅�= 3.99 , SD = 0.55) รองลงมาคือ การให้ค าปรึกษาแก่ครูทัศนศิลป์เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริมให้เกิด

การประเมินการสอนที่มีประสิทธิภาพและน าไปสู่การพัฒนาตนเอง (�̅� = 3.83 , SD = 0.45) และ

การให้ค าปรึกษาเพื่อสร้างค่านิยมครูให้เป็นผู้ที่พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (�̅� = 3.26 , SD = 0.45) 
เป็นล าดับสุดท้าย 
 ในส่วนของรูปแบบด้านการฝึกอบรมพบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบันในด้านความรู้ที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือการจัดฝึกอบรมครูทัศนศิลป์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์/สังเคราะห์
เนื้อหาในหลักสูตรทัศนศิลป์ และเลือกให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีเพื่อใช้ในการ

จัดการเรียนรู้(�̅� = 2.46 , SD = 0.61) รองลงมาคือการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้ความ

เข้าใจคุณลักษณะส่วนตัว ความสามารถ และลักษณะในการเรียนรู้ของผู้เรียน(�̅� = 2.38 , SD = 
0.63) และสุดท้ายคือ การจัดฝึกอบรมครูทัศนศิลป์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทัศนศิลป์
ทั้ง4ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์) และมาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตรทัศนศิลป์อย่างละเอียด(�̅�= 2.22 , SD = 0.68) ตามล าดับ ในส่วนของ
สภาพสมรรถนะที่คาดหวังของด้านความรู้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดฝึกอบรมครูทัศนศิลป์ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง4ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ 

สุนทรียศาสตร์) และมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตรทัศนศิลป์อย่างละเอียด (�̅� = 
4.88 , SD = 0.38) รองลงมาคือ การจัดฝึกอบรมครูทัศนศิลป์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์/สังเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตรทัศนศิลป์ และเลือกให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ /

ตัวชี้วัดชั้นปีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ (�̅� = 4.66 , SD = 0.49) และการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้
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ครูมีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะส่วนตัว ความสามารถ และลักษณะในการเรียนรู้ของผู้เรียน(�̅� = 
4.62 , SD = 0.49) เป็นล าดับสุดท้าย ส าหรับสมรรถนะด้านทักษะพบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบันที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือการจัดฝึกอบรมครูทัศนศิลป์เพื่อพัฒนาทักษะในการสร้างเกณฑ์มาตรฐานที่จะใช้

ในการประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน (�̅�= 2.82 , SD = 0.69) รองลงมาคือการจัดฝึกอบรมครูให้เกิด
ทักษะในการวิเคราะห์และสามารถเลือกระดับความเหมาะสมของเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง4ด้าน ที่

สอดคล้องกับระดับของผู้เรียน (�̅� = 2.44 , SD = 0.60) และ การจัดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะ

การใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน(�̅� 
=2.26 , SD = 0.71) เป็นลับสุดท้าย ในส่วนของสภาพสมรรถนะที่คาดหวังของด้านทักษะที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ การจัดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อใช้ในการพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรู้ในทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน (�̅� = 4.88 , SD = 0.39) รองลงมาคือการจัด
ฝึกอบรมครูให้เกิดทักษะในการวิเคราะห์และสามารถเลือกระดับความเหมาะสมของเนื้อหาทัศนศิลป์

ทั้ง4ด้าน ที่สอดคล้องกับระดับของผู้เรียน(�̅� = 4.50 , SD = 0.56) และการจัดฝึกอบรมครูทัศนศิลป์

เพื่อพัฒนาทักษะในการสร้างเกณฑ์มาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน(�̅�= 4.12 , 
SD = 0.68) เป็นล าดับสุดท้าย ในสมรรถนะด้านคุณลักษณะพบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ การจัดฝึกอบรมครูทัศนศิลป์เพื่อพัฒนาความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น และ

ความร่วมมือร่วมใจในการท างานกับครูผู้สอนอื่น (�̅� = 3.17 , SD = 0.49) รองลงมาคือการจัด
กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการท างานของครูทัศนศิลป์ ให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติการสอนของ

ตนเองได้อย่างมีระบบได้ (�̅� = 2.93 , SD = 0.76) ตามล าดับ ในด้านสภาพสมรรถนะที่คาดหวังของ
ด้านคุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการท างานของครู

ทัศนศิลป์ ให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติการสอนของตนเองได้อย่างมีระบบได้ (�̅� = 4.00 , SD = 
0.87) และการจัดฝึกอบรมครูทัศนศิลป์เพื่อพัฒนาความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น และความ

ร่วมมือร่วมใจในการท างานกับครูผู้สอนอื่น (�̅� = 3.33 , SD = 0.48) ตามล าดับ ในสมรรถนะด้าน
มาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม พบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัด
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูทัศนศิลป์ให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลายของสังคมและ

วัฒนธรรมที่แตกต่างของผู้เรียน(�̅� = 2.91 , SD = 0.78) รองลงมาคือการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครู

ทัศนศิลป์ให้เป็นผู้ที่รู้จักอุทิศตนต่อโรงเรียนและชุมชน (�̅�= 2.88 , SD = 0.75) ตามล าดับ ในส่วน
ของสภาพสมรรถนะที่คาดหวังของด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การ
จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูทัศนศิลป์ให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลายของสังคมและ

วัฒนธรรมที่แตกต่างของผู้เรียน (�̅�= 3.94 , SD = 0.74) รองลงมาคือการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครู

ทัศนศิลป์ให้เป็นผู้ที่รู้จักอุทิศตนต่อโรงเรียนและชุมชน (�̅� = 3.22 , SD = 0.42) ตามล าดับ ส าหรับ



 

 

167 

ส่วนสุดท้ายคือสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่าสภาพสมรรถนะ
ปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ครูทัศนศิลป์เข้าใจถึงความส าคัญและมี

ส่วนในการพัฒนาวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ(�̅�= 3.15 , SD = 0.37) รองมาคือ การจัดฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาครูทัศนศิลป์ให้มีความสามารถในการประเมินการสอนที่มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนา

ตนเอง(�̅� = 2.46 , SD = 0.61) และการมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ครูเป็น

ผู้ที่พัฒนาวิชาชีพตนเองอย่างต่อเนื่อง(�̅� = 2.42 , SD = 0.59) เป็นล าดับสุดท้าย ในส่วนของสภาพ
สมรรถนะที่คาดหวังของด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การ

มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ครูเป็นผู้ที่พัฒนาวิชาชีพตนเองอย่างต่อเนื่อง (�̅� 
= 4.81 , SD = 0.52) ล าดับต่อมาคือ การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูทัศนศิลป์ให้มีความสามารถใน

การประเมินการสอนที่มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาตนเอง(�̅� = 4.56 , SD = 0.52) และ
การจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ครูทัศนศิลป์เข้าใจถึงความส าคัญและมีส่วนในการพัฒนาวิชาชีพให้เป็นที่

ยอมรับ (�̅� = 3.33 , SD = 0.54) เป็นล าดับสุดท้าย 
 ส าหรับรูปแบบการนิเทศพบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบันในด้านความรู้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ การนิเทศเพื่อประเมินพร้อมทั้งพัฒนาให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์/สังเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตร

ทัศนศิลป์ และเลือกให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้(�̅� = 
3.71 , SD = 0.65) รองลงมาคือ การนิเทศเพื่อประเมินและพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจใน

คุณลักษณะส่วนตัว ความสามารถ และลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน (�̅� = 2.92 , SD = 0.76) และ 
การนิเทศครู เพื่อประเมินและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ 
ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์) และมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดช้ันปีของหลักสูตร

ทัศนศิลป์อย่างละเอียดถี่ถ้วน(�̅�= 2.68 , SD = 0.56) เป็นล าดับสุดท้าย ในส่วนของสภาพสมรรถนะที่
คาดหวังของด้านความรู้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การนิเทศครู เพื่อประเมินและพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์) 

และมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตรทัศนศิลป์อย่างละเอียดถี่ถ้วน(�̅�= 4.25 , SD = 
0.65) ล าดับต่อมาคือการมีการนิเทศเพื่อประเมินพร้อมทั้งพัฒนาให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์/
สังเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตรทัศนศิลป์ และเลือกให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีเพื่อ

ใช้ในการจัดการเรียนรู้(�̅� = 4.18 , SD = 0.70) และ การนิเทศเพื่อประเมินและพัฒนาครูให้มีความรู้

ความเข้าใจในคุณลักษณะส่วนตัว ความสามารถ และลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน(�̅� = 3.98 , SD 
= 0.57) เป็นล าดับสุดท้าย ในสมรรถนะด้านทักษะ พบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือการนิเทศครูทัศนศิลป์เพื่อประเมินและพัฒนาให้เกิดทักษะในการสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการ

ประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนได้(�̅� = 2.93 , SD = 0.76) ล าดับต่อมาคือ การนิเทศเพื่อประเมินและ
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พัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยี ให้พร้อมน าไปใช้กับการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง4ด้านให้

เกิดคุณภาพ(�̅�= 2.84 , SD = 0.69) และการนิเทศเพื่อประเมินและพัฒนาให้ครูมีทักษะในการ
วิเคราะห์และสามารถเลือกระดับความเหมาะสมของเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง4ด้าน ที่สอดคล้องกับระดับของ

ผู้เรียน(�̅�= 2.68 , SD = 0.53) เป็นล าดับสุดท้าย  ในส่วนของสภาพสมรรถนะที่คาดหวังของด้าน
ทักษะที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การนิเทศเพื่อประเมินและพัฒนาให้ครูมีทักษะในการวิเคราะห์และ

สามารถเลือกระดับความเหมาะสมของเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง4ด้าน ที่สอดคล้องกับระดับของผู้เรียน(�̅�= 
4.23 , SD = 0.62) รองลงมาคือการนิเทศครูทัศนศิลป์เพื่อประเมินและพัฒนาให้เกิดทักษะในการ

สร้างเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนได้(�̅�= 4.13 , SD = 0.57) และการนิเทศ
เพื่อประเมินและพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยี ให้พร้อมน าไปใช้กับการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหา

ทัศนศิลป์ทั้ง4ด้านให้เกิดคุณภาพ(�̅� = 3.92 , SD = 0.52) เป็นล าดับสุดท้าย ในสมรรถนะด้าน
คุณลักษณะ พบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การนิเทศครูทัศนศิลป์ เพื่อ

ประเมินและพัฒนาคุณลักษณะในการท างานร่วมกัน ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกับครูผู้สอนคนอื่น (�̅� 
= 3.21 , SD = 0.52) รองลงมาคือการนิเทศเพื่อประเมินและพัฒนาครู ให้มีความสามารถในการ

ตรวจสอบ ปรับปรุงการปฏิบัติการสอนของตนเองได้อย่างมีระบบ(�̅�= 2.74 , SD = 0.63) ตามล าดับ  
ในส่วนของสภาพสมรรถนะที่คาดหวังของด้านคุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การนิเทศเพื่อ
ประเมินและพัฒนาครู ให้มีความสามารถในการตรวจสอบ ปรับปรุงการปฏิบัติการสอนของตนเองได้

อย่างมีระบบ(�̅�= 3.91 , SD = 0.61) และการนิเทศครูทัศนศิลป์ เพื่อประเมินและพัฒนาคุณลักษณะ

ในการท างานร่วมกัน ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกับครูผู้สอนคนอื่น (�̅�= 3.49 , SD = 0.57) 
ตามล าดับ ในสมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยมพบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด คือการนิเทศเพื่อประเมินและพัฒนาครูให้เป็นผู้ที่รู้จักอุทิศตนต่อโรงเรียนและชุมชน (�̅�= 
3.11 , SD = 0.68) และรองลงมาคือการนิเทศเพื่อประเมินและพัฒนาครูทัศนศิลป์ให้เข้าใจและยอมรับ

ความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างของผู้เรียน(�̅�= 2.90 , SD = 0.76) ตามล าดับ  ใน
ส่วนของสภาพสมรรถนะที่คาดหวังของด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
การนิเทศเพื่อประเมินและพัฒนาครูทัศนศิลป์ให้เข้าใจและยอมรับความหลากหลายของสังคมและ

วัฒนธรรมที่แตกต่างของผู้เรียน (�̅� = 4.12 , SD = 0.50) และการนิเทศเพื่อประเมินและพัฒนาครูให้

เป็นผู้ที่รู้จักอุทิศตนต่อโรงเรียนและชุมชน (�̅�= 3.19 , SD = 0.40) ตามล าดับ ในสมรรถนะด้านการ
พัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การ
นิเทศเพื่อประเมินและพัฒนาครูทัศนศิลป์ให้ตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วนในการพัฒนาวิชาชีพให้

เป็นที่ยอมรับ(�̅�= 3.00 , SD = 0.77) ล าดับต่อมาคือ การนิเทศเพื่อประเมินพัฒนาให้ครูมี

ความสามารถในการการประเมินการสอนที่มีประสิทธิภาพ และน าไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง (�̅� = 
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2.77 , SD = 0.63) และการนิเทศเพื่อประเมินและพัฒนาครูทัศนศิลป์ ให้เป็นผู้ที่พัฒนาวิชาชีพตนเอง

อย่างต่อเนื่อง(�̅� = 2.67 , SD = 0.53) เป็นล าดับสุดท้าย ในส่วนของสภาพสมรรถนะที่คาดหวังของ
ด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การนิเทศเพื่อประเมินพัฒนา

ให้ครูมีความสามารถในการการประเมินการสอนที่มีประสิทธิภาพ และน าไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง(�̅� 
= 4.31 , SD = 0.49) รองมาคือ การนิเทศเพื่อประเมินและพัฒนาครูทัศนศิลป์ ให้เป็นผู้ที่พัฒนา

วิชาชีพตนเองอย่างต่อเนื่อง( �̅� = 4.24 , SD = 0.49) และการนิเทศเพื่อประเมินและพัฒนาครู

ทัศนศิลป์ให้ตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วนในการพัฒนาวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ (�̅� = 3.26 , SD 
= 0.44) เป็นล าดับสุดท้าย 
 ส าหรับส่วนสุดท้ายคือรูปแบบการจัดการความรู้ พบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบันในด้านความรู้
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือการสร้าง การจัดเก็บ การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ที่ดี ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาให้ครูทัศนศิลป์มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์/สังเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตร

ทัศนศิลป์ และเลือกให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีในการจัดการเรียนรู้(�̅� = 2.76 
, SD = 0.72) รองลงมาคือ การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจใน

คุณลักษณะส่วนตัว ความสามารถ และลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน(�̅�= 2.72 , SD = 0.59) และ 
การมีระบบการจัดการความรู้ที่ดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อช่วยเหลือให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์) 

และมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตรทัศนศิลป์อย่างละเอียด(�̅� = 2.12 , SD = 0.60) 
เป็นล าดับสุดท้าย ในส่วนของสภาพสมรรถนะที่คาดหวังของด้านความรู้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การ
มีระบบการจัดการความรู้ที่ดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อช่วยเหลือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์) และ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตรทัศนศิลป์อย่างละเอียด(�̅�= 4.90 , SD = 0.37) ล าดับ
ต่อมาพบค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน 2 ส่วนคือ การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้

ความเข้าใจในคุณลักษณะส่วนตัว ความสามารถ และลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน(�̅� = 4.27 , SD 
= 0.70) และการสร้าง การจัดเก็บ การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ที่ดี ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ให้ครูทัศนศิลป์มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์/สังเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตรทัศนศิลป์ และ

เลือกให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีในการจัดการเรียนรู้(�̅� = 4.27 , SD = 0.61) 
ส าหรับด้านทักษะพบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือการจัดการความรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะที่ส่งเสริมให้ครูมีทักษะในการประยุกต์ใช้และเลือกระดับความเหมาะสมของ

เนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน ที่สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนได้(�̅� = 2.51 , SD = 0.60) 
รองลงมาคือ การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาให้ครูทัศนศิลป์มีทักษะในการสร้างเกณฑ์
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มาตรฐานในการประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน(�̅� = 2.49 , SD = 0.61) และ การจัดการความรู้ เพื่อ
ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

ทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน(�̅�= 2.17 , SD = 0.67) เป็นล าดับสุดท้าย ในส่วนของสภาพสมรรถนะที่คาดหวัง
ของด้านทักษะที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมครูให้มีทักษะในการใช้

เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน(�̅� = 4.91 , SD 
= 0.34) ล าดับต่อมาคือ การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาให้ครูทัศนศิลป์มีทักษะในการ

สร้างเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน(�̅�= 4.71 , SD = 0.53) และสุดท้ายคือ การ
จัดการความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่ส่งเสริมให้ครูมีทักษะในการประยุกต์ใช้และเลือกระดับ

ความเหมาะสมของเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน ที่สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ (�̅� = 
4.63 , SD = 0.50) ตามล าดับ ส าหรับสภาพสมรรถนะปัจจุบันในด้านคุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ การมีระบบการจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการสะท้อนกลับและตรวจสอบการ

ปฏิบัติการสอนของตนเองอย่างมีระบบ(�̅� = 2.60 , SD = 0.83) รองลงมาคือการจัดการความรู้ใน
โรงเรียน เพื่อสร้างระบบในการท างานร่วมกัน และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกับครูผู้สอนคน

อื่น(�̅� = 2.44 , SD = 0.64) ตามล าดับ ในส่วนของสภาพสมรรถนะที่คาดหวังของด้านคุณลักษณะที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีระบบการจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการสะท้อนกลับและ

ตรวจสอบการปฏิบัติการสอนของตนเองอย่างมีระบบ(�̅� = 4.81 , SD = 0.45) และรองลงมาคือการ
จัดการความรู้ในโรงเรียน เพื่อสร้างระบบในการท างานร่วมกัน และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ

กับครูผู้สอนคนอื่น(�̅� = 4.50 , SD = 0.56) ตามล าดับ ส าหรับด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม 
พบว่าสภาพสมรรถนะปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

โรงเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ครูทัศนศิลป์เป็นผู้ที่รู้จักอุทิศตนต่อโรงเรียนและชุมชน(�̅�= 2.68 , 
SD = 0.62) รองลงมาคือ การจัดการความรู้ให้ครูทัศนศิลป์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับใน

ความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน(�̅� = 2.45 , SD = 0.59) ตามล าดับ ในส่วน
ของสภาพสมรรถนะที่คาดหวังของด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การ
จัดการความรู้ให้ครูทัศนศิลป์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลายของสังคมและ

วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน(�̅� = 4.86 , SD = 0.41) และการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

โรงเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ครูทัศนศิลป์เป็นผู้ที่รู้จักอุทิศตนต่อโรงเรียนและชุมชน(�̅�= 4.03 , 
SD = 0.36) ตามล าดับ ในส่วนของด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่าสภาพ
สมรรถนะปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้และตรวจสอบความรู้

เพื่อส่งเสริมให้ครูทัศนศิลป์มีการพัฒนาวิชาชีพตนเองอย่างต่อเนื่อง(�̅�= 2.45 , SD = 0.63) ล าดับ
ต่อมาคือ การมีระบบการจัดการความรู้ในโรงเรียน เพื่อให้ครูทัศนศิลป์ตระหนักถึงความส าคัญและมี
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ส่วนช่วยในการพัฒนาของวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ(�̅�= 2.40 , SD = 0.64) และการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ มีการถ่ายโอนความรู้ เพื่อพัฒนาให้ครูทัศนศิลป์มีการประเมินการสอนที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อน าไปสู่การพัฒนาตนเองได้(�̅�= 2.19 , SD = 0.70) เป็นล าดับสุดท้าย ในส่วนของ
สภาพสมรรถนะที่คาดหวังของด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ พบค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ส่วน คือ การจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้และตรวจสอบความรู้เพื่อ

ส่งเสริมให้ครูทัศนศิลป์มีการพัฒนาวิชาชีพตนเองอย่างต่อเนื่อง(�̅�= 4.87 , SD = 0.38) และการ
จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ มีการถ่ายโอนความรู้เพื่อพัฒนาให้ครูทัศนศิลป์มีการประเมินการสอนที่

มีประสิทธิภาพเพื่อน าไปสู่การพัฒนาตนเองได้(�̅�= 4.87 , SD = 0.39) ต่อมาคือ การมีระบบการ
จัดการความรู้ในโรงเรียน เพื่อให้ครูทัศนศิลป์ตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วนช่วยในการพัฒนาของ

วิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ(�̅�= 3.95 , SD = 0.31) เป็นล าดับสุดท้าย 
เมื่อน ารายละเอียดปลีกย่อยในสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน ในแต่ละรูปแบบ จากตารางที่ 4.5 มาหา

ล าดับความต้องการจ าเป็นได้ผลดังนี้  
รูปแบบการสอนงาน (Coaching)  มีผลคือ ในสมรรถนะด้านความรู้  (Professional 

Knowledge) พบว่าในด้านของการมีผู้ให้การสอนงาน ชี้แนะ แนะน า เพื่อให้ครูทัศนศิลป์มีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาทางทัศนศิลป์ทั้ง 4ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ 
สุนทรียศาสตร์) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตรทัศนศิลป์ อย่างละเอียดถี่ถ้วน มี
ล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI = 0.86) สมรรถนะด้านทักษะ (Professional Skills)  
พบว่าในส่วนของการสอนงานผ่านการสาธิตวิธีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนในการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้
เกิดทักษะในการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทั้งใน4ด้านของทัศนศิลป์ 
มีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI = 0.71) ด้านคุณลักษณะ (Professional 
Characteristics) พบว่าการจัดผู้สอนงานและให้ค าแนะน าครูทัศนศิลป์ เพื่อให้ครูสามารถสะท้อน
กลับ และตรวจสอบการปฏิบัติการสอนของตนเองอย่างมีระบบได้ มีล าดับความต้องการจ าเป็นมาก
ที่สุด (PNI = 0.47) ด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม (Professional Ethical standards and 
values) พบว่าการจัดผู้ชี้แนะพร้อมให้ค าแนะน ากับครูทัศนศิลป์ ให้เข้าใจและตระหนักในความ
หลากหลายของสังคมและรากฐานวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI 
= 0.40) และในด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Professional Development and 
lifelong learning) พบว่าการสอนงานและให้ค าแนะน าแก่ครูทัศนศิลป์ เพื่อให้เป็นผู้ที่สามารถพัฒนา
วิชาชีพตนเองอย่างต่อเนื่อง มีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI = 0.56)  

รูปแบบการใช้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) มีผลคือ ในสมรรถนะด้านความรู้  (Professional 
Knowledge) พบว่าในด้านของการใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะส่วนตัว 
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ความสามารถ และลักษณะในการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้กับครู มีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด 
(PNI = 0.59) สมรรถนะด้านทักษะ  (Professional Skills)  พบว่าในส่วนของจัดให้มีพี่เลี้ยงที่มี
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีช่วยครูทัศนศิลป์ให้เกิดทักษะในการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัย เพื่อ
น าไปพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ทั้ง4ด้าน มีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI 
= 0.59) ด้านคุณลักษณะ (Professional Characteristics) พบว่าการใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้
ค าแนะน าและพัฒนาให้ครูมีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่รู้จักตรวจสอบการปฏิบัติการสอนของตนเอง
อย่างมีระบบมีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI = 0.44) ด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม 
(Professional Ethical standards and values) พบว่าการใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อดูแลและปลูกฝังครู
ทัศนศิลป์ ให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มี
ล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI = 0.71) และในด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Professional Development and lifelong learning) พบว่าการใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อ
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ครูทัศนศิลป์เป็นผู้ที่รู้จักพัฒนาวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง มีล าดับความ
ต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI = 0.73)  

รูปแบบการให้ค าปรึกษา (Counselling) มีผลคือ ในสมรรถนะด้านความรู้ (Professional 
Knowledge) พบว่าในด้านของการให้ค าปรึกษาเพื่อช่วยเหลือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
คุณลักษณะส่วนตัว ความสามารถ และลักษณะในการเรียนรู้ต่างๆของผู้เรียน มีล าดับความต้องการ
จ าเป็นมากที่สุด (PNI = 0.45) สมรรถนะด้านทักษะ (Professional Skills) พบว่าในส่วนของการให้
ค าปรึกษาแก่ครูเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาทักษะในการสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการ
เรียนรู้ผู้เรียน มีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI = 0.41) ด้านคุณลักษณะ (Professional 
Characteristics) พบว่าการให้ค าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยสัมพันธ์กับครูทัศนศิลป์ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานร่วมกับครูผู้สอนคนอื่น มีล าดับความต้องการจ าเป็นมาก
ที่สุด (PNI = 0.53) ด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม (Professional Ethical standards and 
values) พบว่าการให้ค าปรึกษาแก่ครูทัศนศิลป์เพื่อช่วยเหลือให้เกิดความเข้าใจในความหลากหลาย
ของสังคมและรากฐานวัฒนธรรมที่แตกต่างของผู้เรียน มีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI = 
0.57) และในด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Professional Development and 
lifelong learning) พบว่าการให้ค าปรึกษาแก่ครูทัศนศิลป์เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริมให้เกิดการประเมิน
การสอนที่มีประสิทธิภาพและน าไปสู่การพัฒนาตนเอง มีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI = 
0.38)  

รูปแบบการฝึกอบรม (Training) มีผลคือ ในสมรรถนะด้านความรู้  (Professional 
Knowledge) พบว่าในด้านของการจัดฝึกอบรมครูทัศนศิลป์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
ทัศนศิลป์ทั้ง4ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์) และมาตรฐานการ
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เรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตรทัศนศิลป์อย่างละเอียดมีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI = 
1.20) สมรรถนะด้านทักษะ (Professional Skills) พบว่าในส่วนของการจัดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้านมี
ล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI = 1.15) ด้านคุณลักษณะ (Professional Characteristics) 
พบว่าการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการท างานของครูทัศนศิลป์ ให้สามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติการสอนของตนเองได้อย่างมีระบบได้ มีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI = 0.36) ด้าน
มาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม (Professional Ethical standards and values) พบว่าการจัด
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูทัศนศิลป์ให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลายของสังคมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างของผู้เรียน มีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI = 0.36) และในด้านการ
พัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Professional Development and lifelong learning) 
พบว่าการมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ครูเป็นผู้ที่พัฒนาวิชาชีพตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI = 0.98)  

รูปแบบการนิ เทศ (Supervision)  มี ผลคื อ  ในสมรรถนะด้ านความรู้  (Professional 
Knowledge) พบว่าในด้านของการนิเทศครู เพื่อประเมินและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
ทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์) และมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตรทัศนศิลป์อย่างละเอียดถี่ถ้วน มีล าดับความต้องการจ าเป็นมาก
ที่สุด (PNI = 0.59) สมรรถนะด้านทักษะ (Professional Skills) พบว่าในส่วนของการนิเทศเพื่อ
ประเมินและพัฒนาให้ครูมีทักษะในการวิเคราะห์และสามารถเลือกระดับความเหมาะสมของเนื้อหา
ทัศนศิลป์ทั้ง4ด้าน ที่สอดคล้องกับระดับของผู้เรียน มีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI = 
0.58) ด้านคุณลักษณะ (Professional Characteristics) พบว่าการนิเทศเพื่อประเมินและพัฒนาครู 
ให้มีความสามารถในการตรวจสอบ ปรับปรุงการปฏิบัติการสอนของตนเองได้อย่างมีระบบ มีล าดับ
ความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI = 0.43) ด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม (Professional 
Ethical standards and values) พบว่าการนิเทศเพื่อประเมินและพัฒนาครูทัศนศิลป์ให้เข้าใจและ
ยอมรับในความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างของผู้เรียน มีล าดับความต้องการ
จ าเป็นมากที่สุด (PNI = 0.42) และในด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Professional 
Development and lifelong learning) พบว่าการนิเทศเพื่อประเมินและพัฒนาครูทัศนศิลป์ ให้
เป็นผู้ที่พฒันาวิชาชีพตนเองอย่างต่อเนื่อง มีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI = 0.59)  

รูปแบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มีผลคือ ในสมรรถนะด้านความรู้  
(Professional Knowledge) พบว่าในด้านของการมีระบบการจัดการความรู้ที่ดีในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ เพื่อช่วยเหลือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ 
ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์) และมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตร
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ทัศนศิลป์อย่างละเอียดถี่ถ้วน มีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI = 1.31) สมรรถนะด้าน
ทักษะ  (Professional Skills) พบว่าในส่วนของการมีการจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมครูให้มีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน มีล าดับ
ความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI = 1.26) ด้านคุณลักษณะ (Professional Characteristics) 
พบว่าการมีระบบการจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการสะท้อนกลับและตรวจสอบการปฏิบัติการ
สอนของตนเองอย่างมีระบบ มีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI = 0.85) ด้านมาตรฐาน
จริยธรรมและค่านิยม (Professional Ethical standards and values) พบว่าการมีการจัดการ
ความรู้ให้ครูทัศนศิลป์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกัน มีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI = 0.99) และในด้านการพัฒนาตนเองและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Professional Development and lifelong learning) พบว่าการจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ มีการถ่ายโอนความรู้เพื่อพัฒนาให้ครูทัศนศิลป์มีการประเมินการสอนที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อน าไปสู่การพัฒนาตนเองได้มีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI = 1.22) 

เมื่อพิจารณาการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา และการให้ความส าคัญกับสมรรถนะด้านต่างๆ ได้ผลดังตารางที่ 4.6 และ 4.7 
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ตารางที่ 4.6 สภาพสมรรถนะปัจจุบัน สมรรถนะที่คาดหวัง และล าดับความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็นของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
พิจารณาองค์ประกอบการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 
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การใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ  
79. โรงเรียนมีการใช้การ

จัดการความรู้(KM) เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุน
รูปแบบการพัฒนาแบบ
การสอนงาน (Coaching) 

4.48 .713 มาก 2.32 .820 น้อย 0.93 3 

80. โรงเรียนมีการใช้การ
จัดการความรู้(KM) เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุน
รูปแบบการพัฒนาแบบ
ระบบพี่เลี้ยง 
(Mentoring) 

4.64 .631 มาก
ที่สุด 

2.60 .827 ปาน
กลาง 

0.79 4 

81. โรงเรียนมีการใช้การ
จัดการความรู้(KM) เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุน
รูปแบบการพัฒนาแบบ
การให้ค าปรึกษา 
(Counselling) 

4.55 .666 มาก
ที่สุด 

2.62 .576 ปาน
กลาง 

0.74 6 

82. โรงเรียนมีการใช้การ
จัดการความรู้(KM) เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุน
รูปแบบการพัฒนาแบบ
การฝึกอบรม (Training) 

4.41 .726 มาก 2.24 .846 น้อย 0.97 2 



 

 

176 

Q   

คาดหวัง ปัจจุบัน 

PN
I 

Ra
nk

 

M
ea

n 

St
d.

 D
ev

iat
io

n 

กา
รแ

ปล
ผล

 

M
ea

n 

St
d.

 D
ev

iat
io

n 

กา
รแ

ปล
ผล

 

การใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ  
83. โรงเรียนมีการใช้การ

จัดการความรู้(KM) เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุน
รูปแบบการพัฒนาแบบ
การนิเทศ (Supervision) 

 

4.63 .596 มาก
ที่สุด 

2.65 .563 ปาน
กลาง 

0.75 5 

84. โรงเรียนมีการบูรณาการ
รูปแบบต่างๆเพื่อใช้ใน
การพัฒนาสมรรถนะการ
สอนส าหรับครทูัศนศิลป ์

(การสอนงาน ระบบพี่
เลี้ยง การให้ค าปรึกษา 
การฝึกอบรม การนิเทศ  

การจัดการความรู้) 
เพื่อให้เกิดการพัฒนา 

4.75 .521 มาก
ที่สุด 

2.13 .680 น้อย 1.23 1 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า สภาพสมรรถนะปัจจุบัน และสมรรถนะที่คาดหวัง ของรูปแบบการ

พัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา พิจารณาองค์ประกอบ
การใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด มีผลดังต่อไปน้ี 
 ส าหรับสภาพสมรรถนะปัจจุบัน ในการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ พบว่าโรงเรียนมีการ

ใช้การจัดการความรู้(KM) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรูปแบบการพัฒนาแบบการนิเทศ (Supervision)  (�̅� 
=2.65 , SD = 0.56) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียนมีการใช้การจัดการความรู้(KM) เพื่อ

ส่งเสริมสนับสนุนรูปแบบการพัฒนาแบบการให้ค าปรึกษา (Counselling)  (�̅� = 2.62 , SD = 0.58)  
ล าดับต่อมาคือโรงเรียนมีการใช้การจัดการความรู้(KM) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรูปแบบการพัฒนาแบบ
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ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)( �̅�  = 2.60 , SD = 0.83) ล าดับต่อมาคือโรงเรียนมีการใช้การจัดการ

ความรู้(KM) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรูปแบบการพัฒนาแบบการสอนงาน (Coaching) (�̅�  = 2.32 , SD 
= 0.82)  ล าดับต่อมาคือโรงเรียนมีการใช้การจัดการความรู้(KM) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรูปแบบการ

พัฒนาแบบการฝึกอบรม (Training) (�̅�  = 2.24 , SD = 0.85) และโรงเรียนมีการบูรณาการรูปแบบ
ต่างๆเพื่อใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ (การสอนงาน ระบบพี่เลี้ยง การให้

ค าปรึกษา การฝึกอบรม การนิเทศ  การจัดการความรู้) เพื่อให้เกิดการพัฒนา (�̅�  = 2.13 , SD = 
0.68) เป็นล าดับสุดท้าย ในส่วนของสมรรถนะที่คาดหวังที่พบค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือโรงเรียนมีการบูร
ณาการรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ (การสอนงาน ระบบ

พี่เลี้ยง การให้ค าปรึกษา การฝึกอบรม การนิเทศ  การจัดการความรู้) เพื่อให้เกิดการพัฒนา ( �̅� = 
4.75 , SD = 0.52) รองลงมาคือโรงเรียนมีการใช้การจัดการความรู้(KM) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน

รูปแบบการพัฒนาแบบระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)( �̅� = 4.64 , SD = 0.63)  ล าดับต่อมาคือโรงเรียน
มีการใช้การจัดการความรู้ (KM) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรูปแบบการพัฒนาแบบการนิ เทศ 

(Supervision)( �̅� = 4.63 , SD = 0.59)  รองลงมาคือโรงเรียนมีการใช้การจัดการความรู้(KM) เพื่อ

ส่งเสริมสนับสนุนรูปแบบการพัฒนาแบบการให้ค าปรึกษา (Counselling) (�̅�  = 4.55 , SD = 0.67) 
ล าดับต่อมาคือโรงเรียนมีการใช้การจัดการความรู้(KM) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรูปแบบการพัฒนาแบบ

การสอนงาน (Coaching)( �̅�  = 4.48 , SD =0.71 0.73) และโรงเรียนมีการใช้การจัดการความรู้

(KM) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรูปแบบการพัฒนาแบบการฝึกอบรม (Training) (�̅�  = 4.41 , SD = 
0.73) เป็นล าดับสุดท้าย 

เมื่อพิจารณาล าดับความต้องการจ าเป็น ในองค์ประกอบของการใช้รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่า การบูรณาการรูปแบบ
ต่างๆเพื่อใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ (การสอนงาน ระบบพี่เลี้ยง การให้
ค าปรึกษา การฝึกอบรม การนิเทศ  การจัดการความรู้) เพื่อให้เกิดการพัฒนา มีล าดับความต้องการ
จ าเป็นมากที่สุด (PNI = 1.23) รองลงมาคือการใช้การจัดการความรู(้KM) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรูปแบบ
การพัฒนาแบบการฝึกอบรม (Training) (PNI =0.97) ล าดับต่อมา คือการใช้การจัดการความรู้(KM) 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรูปแบบการพัฒนาแบบการสอนงาน (Coaching) (PNI =0.93) การใช้การ
จัดการความรู้(KM) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรูปแบบการพัฒนาแบบระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) (PNI 
=0.79) การใช้การจัดการความรู้(KM) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรูปแบบการพัฒนาแบบการนิเทศ 
(Supervision) (PNI = 0.75) และการใช้การจัดการความรู้(KM) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรูปแบบการ
พัฒนาแบบการให้ค าปรึกษา (Counselling) มีล าดับความต้องการจ าเป็นน้อยที่สุด (PNI = 0.74) 
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ตารางที่ 4.7 สภาพสมรรถนะปัจจุบัน สมรรถนะที่คาดหวัง และล าดับความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็นของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
พิจารณาองค์ประกอบการให้ความส าคัญกับสมรรถนะด้านต่างๆ 
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85-89 
85
. 

โรงเรียนให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาสมรรถนะ
การสอนในครทูัศนศิลป ์

ให้เกิดการพัฒนาด้าน
ความรู ้

4.52 .569 
มาก
ที่สุด 

2.25 .677 น้อย 1.01 3 

86
. 

โรงเรียนให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาสมรรถนะ
การสอนในครทูัศนศิลป ์

ให้เกิดการพัฒนาด้าน
ทักษะ 

4.53 .655 
มาก
ที่สุด 

2.25 .691 น้อย 1.02 2 

87
. 

โรงเรียนให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาสมรรถนะ
การสอนในครทูัศนศิลป ์

ให้เกิดการพัฒนาด้าน
คุณลักษณะ 

4.51 .710 
มาก
ที่สุด 

2.45 .633 น้อย 0.84 4 

88
. 

โรงเรียนให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาสมรรถนะ
การสอนในครทูัศนศิลป ์

ให้เกิดการพัฒนาด้าน
มาตรฐานจริยธรรมและ
ค่านิยม 

4.45 .719 มาก 2.44 .611 น้อย 0.83 5 
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85-89 
89
. 

โรงเรียนให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาสมรรถนะ
การสอนในครทูัศนศิลป ์

ให้เกิดการพัฒนาด้าน
การพัฒนาตนเองและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.64 .601 
มาก
ที่สุด 

2.10 .761 น้อย 1.21 1 

 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า สภาพสมรรถนะปัจจุบัน และสมรรถนะที่คาดหวัง ของรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา พิจารณาองค์ประกอบ
การให้ความส าคัญกับสมรรถนะด้านต่างๆ ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด มีผลดังต่อไปนี ้
 ส าหรับสภาพสมรรถนะปัจจุบัน ของการให้ความส าคัญกับสมรรถนะด้านต่างๆ พบว่า 
โรงเรียนให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนในครูทัศนศิลป์ ให้เกิดการพัฒนาด้าน

คุณลักษณะ(�̅� = 2.45 , SD = 0.63) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือโรงเรียนให้ความส าคัญกับการ

พัฒนาสมรรถนะการสอนในครูทัศนศิลป์ ให้เกิดการพัฒนาด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม(�̅� = 
2.44 , SD = 0.61) ล าดับต่อมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน2อันดับคือ โรงเรียนให้ความส าคัญกับการพัฒนา

สมรรถนะการสอนในครูทัศนศิลป์ ให้เกิดการพัฒนาด้านความรู้(�̅� = 2.25, SD = 0.68) และโรงเรียน

ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนในครูทัศนศิลป์ ให้เกิดการพัฒนาด้านทักษะ( �̅� = 
2.25 , SD = 0.69) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และโรงเรียนให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนใน

ครูทัศนศิลป์ ให้เกิดการพัฒนาด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (�̅� = 2.10 , SD = 
0.76) เป็นล าดับสุดท้าย ในส่วนของสภาพสมรรถนะที่คาดหวังที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนให้
ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนในครูทัศนศิลป์ ให้เกิดการพัฒนาด้านการพัฒนาตนเอง

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต(�̅� = 4.64 , SD = 0.60) รองลงมาคือโรงเรียนให้ความส าคัญกับการพัฒนา

สมรรถนะการสอนในครูทัศนศิลป์ ให้เกิดการพัฒนาด้านทักษะ (�̅� = 4.53 , SD = 0.66) ล าดับต่อมา
คือโรงเรียนให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนในครูทัศนศิลป์ ให้เกิดการพัฒนาด้าน
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ความรู้(�̅� = 4.52 , SD = 0.57) ต่อมาคือโรงเรียนให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนใน

ครูทัศนศิลป์ ให้เกิดการพัฒนาด้านคุณลักษณะ (�̅� = 4.51 , SD = 0.71) และโรงเรียนให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาสมรรถนะการสอนในครูทัศนศิลป์ ให้เกิดการพัฒนาด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม 

(�̅� = 4.45 , SD = 0.72) เป็นล าดับสุดท้าย 
 เมื่อพิจารณาล าดับความต้องการจ าเป็น ในด้านของการให้ความส าคัญกับการพัฒนา
สมรรถนะด้านต่างๆ พบว่า การให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนในครูทัศนศิลป์ ให้เกิด
การพัฒนาด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI 
= 1.21) รองลงมาคือ การให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนในครูทัศนศิลป์ ให้เกิดการ
พัฒนาด้านทักษะ (PNI = 1.02) ล าดับต่อมาคือ การให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะการสอน
ในครูทัศนศิลป์ ให้เกิดการพัฒนาด้านความรู ้(PNI =1.01) การให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ
การสอนในครูทัศนศิลป์ ให้เกิดการพัฒนาด้านคุณลักษณะ(PNI = 0.84) และการให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาสมรรถนะการสอนในครูทัศนศิลป์ ให้เกิดการพัฒนาด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม มี
ล าดับความส าคัญเป็นล าดับสุดท้าน (PNI = 0.83) 

เมื่อพิจารณาในภาพรวมรายข้อของสมรรถนะทางการสอนทางทัศนศิลป์ 5 ประการ อันได้แก่ 
สมรรถนะด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ ด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม และด้านการ
พัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในทั้ง 6 รูปแบบการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย การสอนงาน 
ระบบพี่เลี้ยง การให้ค าปรึกษา การฝึกอบรม การนิเทศ ตลอดจนการจัดการความรู้ โดยจากผลการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของสภาพสมรรถนะปัจจุบัน สมรรถนะที่คาดหวัง และค่าความต้องการจ าเป็น  
พบว่า เมื่อพิจารณารายข้อสมรรถนะซึ่งรวมทั้งสิ้น 78 ข้อ สามารถจัดล าดับความต้องการจ าเป็น และ
แบ่งเป็นกลุ่มที่มีล าดับความต้องการจ าเป็นสูงและกลุ่มที่มีล าดับความต้องการจ าเป็นต่ า โดยจัดกลุ่ม
ข้อที่มีค่าระดับความต้องการจ าเป็นที่อยู่ในระดับสูงกว่าค่ากลาง คือกลุ่มที่มีผลค่าความต้องการ
จ าเป็นมากกว่า 0.65 โดยมี 24 ข้อที่จะเป็นองค์ประกอบที่น าไปสู่การร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
การสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อไป 
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ตอนที่ 3 องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มข้อที่มีค่าระดับความต้องการจ าเป็นที่อยู่ในระดับสูงกว่าค่ากลาง  
(มากกว่า 0.65) มีทั้งสิ้น 24 ข้อ ซึ่งข้อที่มีความต้องการจ าเป็นที่อยู่ในระดับสูงกว่าค่ากลางนี้จะเป็น
องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.8 
ตารางที่ 4.8 สภาพสมรรถนะปัจจุบัน สมรรถนะที่คาดหวัง และล าดับความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็นของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
พิจารณารายข้อที่มีล าดับความต้องการจ าเป็นสูง 

Q   
คาดหวัง ปัจจุบัน 

PNI Rank Degree 
Mean SD Mean SD 

         66. มีระบบการจัดการความรู้ที่ดีใน
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ เพื่อ
ช่วยเหลือให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง 4 
ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์
ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์) 
และมาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวชี้วดั
ชั้นปีของหลักสตูรทัศนศิลป์อยา่ง
ละเอียด 

4.90 .368 2.12 .602 1.31 1 
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gh
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) 70. มีการจดัการความรู ้เพื่อส่งเสริม
ครูให้มทีักษะในการใช้เทคโนโลยี
ร่วมสมัยเพื่อใชใ้นการพัฒนา
คุณภาพการจดัการเรียนรู้
ทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน 

4.91 .335 2.17 .667 1.26 2 

76. มีการจดัการความรู้อย่างเป็น
ระบบถ่ายโอนความรู้เพื่อพฒันาให้
ครูทัศนศิลป์มีการประเมินการ
สอนที่มีประสิทธิภาพเพือ่น าไปสู่
การพฒันาตนเองได ้

4.87 .385 2.19 .695 1.22 3 

40. จัดฝึกอบรมครูทัศนศิลป ์เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจใน

4.88 .382 2.22 .682 1.20 4 



 

 

182 

Q   
คาดหวัง ปัจจุบัน 

PNI Rank Degree 
Mean SD Mean SD 

         เนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง4ด้าน (ศิลปะ
ปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลป
วิจารณ์ สุนทรียศาสตร์) และ
มาตรฐานการเรยีนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปี
ของหลักสูตรทศันศิลป์อย่าง
ละเอียด 

44. จัดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อใช้
ในการพัฒนาคณุภาพการจัดการ
เรียนรู้ในทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน 

4.88 .395 2.26 .707 1.15 5 

77. มีการจดัการความรู ้ประยกุต์ใช้
และตรวจสอบความรู้เพื่อสง่เสริม
ครูทัศนศิลป์ใหพ้ัฒนาวิชาชพีอย่าง
ต่อเนือ่ง 

4.87 .377 2.45 .625 0.99 6 

74. มีการจดัการความรู้ให้ครู
ทัศนศิลป ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และยอมรับในความหลากหลาย
ของสงัคมและวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน 

4.86 .407 2.45 .586 0.99 7 

51. มีการจดักิจกรรมฝึกอบรม เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูเป็นผูท้ี่
พัฒนาวิชาชีพตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.81 .518 2.42 .592 0.98 8 

41. จัดฝึกอบรมเพือ่พัฒนาให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะ
ส่วนตัว ความสามารถ และ
ลักษณะในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.62 .492 2.38 .628 0.94 9 

42. จัดฝึกอบรมครูทัศนศิลป์เพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถใน
การวเิคราะห์/สงัเคราะห์เนื้อหา

4.66 .491 2.46 .609 0.89 10 
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Q   
คาดหวัง ปัจจุบัน 

PNI Rank Degree 
Mean SD Mean SD 

         ในหลักสูตรทัศนศิลป์ และเลือก
ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนรู ้

71. มีการจดัการความรู้อย่างเป็น
ระบบ เพื่อพัฒนาให้ครูทัศนศิลป์
มีทักษะในการสร้างเกณฑ์
มาตรฐานในการประเมินผลการ
เรียนรู้ผู้เรียน 

4.71 .526 2.49 .606 0.89 11 

1. มีผู้ให้การสอนงาน ชี้แนะ แนะนา 
เพื่อให้ครูทัศนศิลป์มีความรู้ความ 
เข้าใจในเนื้อหาทางทัศนศิลป์ทั้ง 4
ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ 
ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์) 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
ชั้นปีของหลักสูตรทัศนศิลป์ อย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน 

4.49 .614 2.42 .604 0.86 12 

50. จัดฝึกอบรมเพือ่พัฒนาครู
ทัศนศิลป์ให้มีความสามารถใน
การประเมินการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การ
พัฒนาตนเอง 

4.56 .523 2.46 .609 0.85 13 

72. มีระบบการจัดการความรู้ เพื่อ
ส่งเสริมให้ครูสะท้อนกลับและ
ตรวจสอบการปฏิบัติการสอนของ
ตนเองอย่างมีระบบ 

4.81 .447 2.60 .830 0.85 14 

43. จัดฝึกอบรมครูให้เกิดทักษะใน
การวเิคราะห์และสามารถเลือก
ระดับความเหมาะสมของเนื้อหา
ทัศนศิลป์ทั้ง4ด้าน ที่สอดคล้อง

4.50 .560 2.44 .602 0.85 15 
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Q   
คาดหวัง ปัจจุบัน 

PNI Rank Degree 
Mean SD Mean SD 

         กับระดับของผู้เรียน 
69. มีการจดัการความรู้ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะที่ส่งเสริมให้ครูมี
ทักษะในการประยุกต์ใช้และ
เลือกระดับความเหมาะสมของ
เนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน ที่
สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้
ของผู้เรียนได ้

4.63 .500 2.51 .597 0.84 16 

73. มีการจดัการความรู้ในโรงเรียน 
เพื่อสร้างระบบในการท างาน
ร่วมกัน และส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจกบัครูผู้สอนคนอื่น 

4.50 .560 2.44 .641 0.84 17 

3. มีการจดัให้มกีารสอนงานให้กับ
ครูทัศนศิลป์ เพื่อให้มีความรู้
ความ สามารถในการวเิคราะห์/
สังเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตร
ทัศนศิลป์ และ เลือกให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วดั
ชั้นปีเพื่อใช้ในการ จัดการเรียนรู ้

4.36 .576 2.52 .541 0.73 18 

25. ใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและ
ส่งเสริมให้ครูทศันศิลป์เป็นผู้ที่
รู้จักพัฒนาวิชาชีพของตนอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.39 .702 2.54 .591 0.73 19 

22. ใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อดูแลและ
ปลูกฝังครูทัศนศิลป ์ให้เกิดความ
เข้าใจและยอมรับในความ
หลากหลายของสังคมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

4.27 .716 2.49 .579 0.71 20 

24. ใช้ครูพี่เลี้ยงที่มีความรู้
ความสามารถในการให้ค าแนะน า 

4.34 .581 2.54 .573 0.71 21 
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Q   
คาดหวัง ปัจจุบัน 

PNI Rank Degree 
Mean SD Mean SD 

         ช่วยเหลือครูทัศนศิลป์ให้สามารถ
ประเมินการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การ
พัฒนาตนเอง 

5. สอนงานผ่านการสาธิตวิธขีั้นตอน
การปฏิบัตทิี่ชัดเจนในการใช้
เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดทกัษะใน
การใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรู้
ทั้งใน4ด้านของทัศนศิลป ์

4.42 .642 2.59 .568 0.71 22 

4. จัดให้มีผูใ้ห้ค าแนะน า ชี้แนะครู
ทัศนศิลป์ให้เกดิทักษะในการ
วิเคราะห์เพื่อเลอืกระดับ 

4.25 .628 2.52 .579 0.69 23 

78. มีระบบการจัดการความรู้ใน
โรงเรียน เพื่อให้ครูทัศนศิลป์
ตระหนักถึงความส าคัญและมี
ส่วนช่วยในการพัฒนาของวิชาชีพ
ให้เป็นที่ยอมรับ 

3.95 .305 2.40 .628 0.65 24 

 
จากตารางที่ 4.8 พบว่ามี 24 ข้อที่มีระดับความต้องการจ าเป็นที่อยู่ในระดับสูงกว่าค่ากลาง 

(มากกว่า 0.65) ประกอบด้วย 1) การมีระบบการจัดการความรู้ที่ดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อ
ช่วยเหลือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลป
วิจารณ์ สุนทรียศาสตร์) และมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตรทัศนศิลป์อย่างละเอียดถี่
ถ้วน มีล าดับความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด (PNI = 1.31) 2) การจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมครูให้มี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน 
(PNI = 1.26) 3) การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ มีการถ่ายโอนความรู้เพื่อพัฒนาให้ครูทัศนศิลป์มี
การประเมินการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อน าไปสู่การพัฒนาตนเองได้ (PNI = 1.22) 4) การจัด
ฝึกอบรมครูทัศนศิลป์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง4ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ 
ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์) และมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตร
ทัศนศิลป์อย่างละเอียด (PNI = 1.20) 5) การจัดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีร่วม
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สมัยเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน (PNI = 1.15) 6) การจัดการ
ความรู้ การประยุกต์ใช้และตรวจสอบความรู้เพื่อส่งเสริมให้ครูทัศนศิลป์มีการพัฒนาวิชาชีพตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง (PNI = 0.99) 7) การจัดการความรู้ให้ครูทัศนศิลป์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับใน
ความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน (PNI = 0.99) 8) การจัดกิจกรรมฝึกอบรม 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ครูเป็นผู้ที่พัฒนาวิชาชีพตนเองอย่างต่อเนื่อง (PNI = 0.98) 9) การจัด
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะส่วนตัว ความสามารถ และลักษณะในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน (PNI = 0.94) 10) การจัดฝึกอบรมครูทัศนศิลป์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์/สังเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตรทัศนศิลป์ และเลือกให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ชั้นปีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ (PNI = 0.89) 11) การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาให้ครู
ทัศนศิลป์มีทักษะในการสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน (PNI = 0.89) 12) 
การมีผู้ให้การสอนงาน ชี้แนะ แนะน า เพื่อให้ครูทัศนศิลป์มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทางทัศนศิลป์
ทั้ง 4ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์) มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดช้ันปีของหลักสูตรทัศนศิลป์ อย่างละเอียดถี่ถ้วน (PNI = 0.86) 13) การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ครูทัศนศิลป์ให้มีความสามารถในการประเมินการสอนที่มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาตนเอง 
(PNI = 0.85) 14) การมีระบบการจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการสะท้อนกลับและตรวจสอบ
การปฏิบัติการสอนของตนเองอย่างมีระบบ (PNI = 0.85) 15) การจัดฝึกอบรมครูให้เกิดทักษะในการ
วิเคราะห์และสามารถเลือกระดับความเหมาะสมของเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง4ด้าน ที่สอดคล้องกับระดับ
ของผู้เรียน (PNI = 0.85) 16) การจัดการความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่ส่งเสริมให้ครูมีทักษะ
ในการประยุกต์ใช้และเลือกระดับความเหมาะสมของเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน ที่สอดคล้องกับระดับ
การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ (PNI = 0.84) 17) มีการจัดการความรู้ในโรงเรียน เพื่อสร้างระบบในการ
ท างานร่วมกัน และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกับครูผู้สอนคนอื่น (PNI = 0.84) 18) การจัดให้
มีการสอนงานให้กับครูทัศนศิลป์ เพื่อให้มีความรู้ความ สามารถในการวิเคราะห์/สังเคราะห์เนื้อหาใน
หลักสูตรทัศนศิลป์ และเลือกให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ (PNI = 0.73) 19) การใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมให้ครูทัศนศิลป์เป็นผู้ที่รู้จัก
พัฒนาวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง (PNI = 0.73) 20) การใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อดูแลและปลูกฝังครู
ทัศนศิลป์ ให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง (PNI 
= 0.71) 21) การใช้ครูพี่เลี้ยงที่มีความรู้ความสามารถในการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือครูทัศนศิลป์ให้
สามารถประเมินการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาตนเอง (PNI = 0.71) 22) การ
สอนงานผ่านการสาธิตวิธีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนในการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดทักษะในการใช้
เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทั้งใน4ด้านของทัศนศิลป์(PNI = 0.71) 23) 
การจัดให้มีผู้ให้ค าแนะน า ชี้แนะครูทัศนศิลป์ให้เกิดทักษะในการวิเคราะห์เพื่อเลือกระดับความ
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เหมาะสมของเนื้อหาทั้ง 4 ด้านของทัศนศิลป์ ที่สอดคล้องกับระดับของผู้เรียน (PNI = 0.69)  และ 
24) การมีระบบการจัดการความรู้ในโรงเรียน เพื่อให้ครูทัศนศิลป์ตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วน
ช่วยในการพัฒนาของวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ (PNI = 0.65)   

ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าล าดับความต้องการจ าเป็นที่อยู่ในระดับสูงกว่าค่ากลาง (มากกว่า 
0.65) ทั้ง 24 ข้อในรายรูปแบบการพัฒนา พบว่า อยู่ในรูปแบบการจัดการความรู้มากที่สุด (จ านวน 10 
ข้อ) รองลงมาคืออยู่ในรูปแบบการฝึกอบรม (จ านวน 7 ข้อ) รองลงมาคือ อยู่ในรูปแบบของการสอน
งาน (จ านวน 4 ข้อ) สุดท้ายคืออยู่ในระบบพี่เลี้ยง (จ านวน 3 ข้อ) และไม่พบข้อที่มีค่าล าดับความ
ต้องการจ าเป็นที่อยู่ในระดับสูงกว่าค่ากลาง ( มากกว่า 0.65) ที่อยู่ในรูปแบบการให้ค าปรึกษา และการ
นิเทศ 

เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าล าดับความต้องการจ าเป็นที่อยู่ในระดับสูงกว่าค่ากลาง (มากกว่า 
0.65) ทั้ง 24 ข้อแยกตามสมรรถนะทางการสอนทัศนศิลป์ทั้ง 5 ด้าน อันได้แก่ สมรรถนะด้านความรู้ 
ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ ด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม และด้านการพัฒนาตนเองและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่าสมรรถนะที่พบอยู่ในกลุ่มล าดับความต้องการจ าเป็นสูงมากที่สุด คือ 
สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสมรรถนะด้านทักษะ(จ านวนด้านละ 7 
ข้อ) รองลงมาคือสมรรถนะด้านความรู ้(จ านวน 6 ข้อ) และสุดท้ายคือสมรรถนะด้านคุณลักษณะ และ
สมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม (จ านวนด้านละ 2 ข้อ) 

ซึ่งเมื่อพิจารณาลงในรายละเอียดความสัมพันธ์ของรูปแบบและสมรรถนะ พบว่าข้อที่มีค่า
ล าดับความต้องการจ าเป็นที่อยู่ในระดับสูงกว่าค่ากลาง (มากกว่า 0.65) ทั้ง 24 ข้อที่อยู่ในรูปแบบการ
จัดการความรู้มากที่สุด จ านวน 10 ข้อนั้น ประกอบไปด้วยสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีจ านวน 3 ข้อ รองลงมาคือด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ มีจ านวน
ด้านละ 2 ข้อเท่าๆกัน และสุดท้ายคือด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม มีจ านวน 1 ข้อ ในส่วนของ
รูปแบบการฝึกอบรม จ านวน 7 ข้อนั้นประกอบไปด้วยสมรรถนะด้านความรู้มีจ านวนมากที่สุด คือ 3 
ข้อ รองลงมาคือ ด้านทักษะ และด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจ านวนด้านละ 2 
ข้อเท่าๆกัน ในส่วนของรูปแบบการสอนงาน มีจ านวนทั้งสิ้น 4 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะด้าน
ความรู้ 2 ข้อ และ ด้านทักษะ 2 ข้อ ในรูปแบบสุดท้ายคืออยู่ในรูปแบบของระบบพี่เลี้ยง มีจ านวน 3 
ข้อนั้น ประกอบไปด้วยสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งมีมากที่สุด จ านวน 
2 ข้อ รองลงมาคือด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม มีจ านวน 1 ข้อ และไม่พบข้อที่มีค่าระดับความ
ต้องการจ าเป็นที่อยู่ในระดับสูงกว่าค่ากลาง อยู่ในรูปแบบการให้ค าปรึกษา และการนิเทศ 
 ดังนั้นสรุปได้ว่า สมรรถนะทางการสอนทางทัศนศิลป์ที่ควรพัฒนาเป็นอันดับแรก คือ 
สมรรถนะด้านทักษะ และสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รองลงมาคือ
สมรรถนะด้านความรู้ และสุดท้ายคือ สมรรถนะด้านคุณลักษณะ และสมรรถนะด้านมาตรฐาน
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จริยธรรมและค่านิยม โดยเมื่อพิจารณา ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการที่จะใช้พัฒนาสมรรถนะ
ทางการสอนทัศนศิลป์ให้กับครูทัศนศิลป์ สามารถสรุปได้ว่า  

1) ในการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ ควรใช้รูปแบบวิธีการพัฒนาผ่านการฝึกอบรม การ

สอนงาน และการจัดการความรู้ 

2) ในการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะ ควรใช้รูปแบบวิธีการพัฒนาผ่านการฝึกอบรม การ

สอนงาน และการจัดการความรู ้ 

3) ในการพัฒนาสมรรถนะด้านคุณลักษณะ ควรใช้รูปแบบวิธีการพัฒนาผ่านการจัดการ

ความรู ้

4) ในการพัฒนาสมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม ควรใช้รูปแบบวิธีการพัฒนา 

ผ่านการจัดการความรู้ และระบบพี่เลี้ยง 

5) ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ควรใช้รูปแบบ

วิธีการพัฒนา ผ่านการจัดการความรู้ การฝึกอบรม และระบบพ่ีเลี้ยง 

จะเห็นได้ว่าในรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษานั้น ควรจะประกอบไปด้วยรูปแบบทั้งสิ้น 4 รูปแบบ คือ การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) การฝึกอบรม (Training) ระบบพี่ เลี้ยง (Mentoring) และรูปแบบการสอนงาน 
(Coaching) ซึ่งทั้ง 4 รูปแบบนี้จะมุ่งพัฒนาสมรรถนะทั้งการสอนทางทัศนศิลป์ให้กับครูทัศนศิลป์ทั้ง 
5 ด้าน อันประกอบไปด้วย สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะ สมรรถนะด้านคุณลักษณะ 
สมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม และสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
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ตอนที่ 4 ผลการสัมภาษณ์เพื่อหาสภาพทีพ่งึประสงค์ และวิธีการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสม 

ส าหรับการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมผ่านการสัมภาษณ์ จากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
หัวหน้าหมวด และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยใช้เกณฑ์
คัดเลือกจากโรงเรียนที่เป็น best practice ด้านทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลด้านทัศนศิลป์ หรือได้รับ
รางวัลด้านการจัดการเรียนการสอนทัศนศิลป์ จ านวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวชิรธรรม
สาธิต (สพม. 2) เป็นตัวแทนโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนวัดราชบพิธ (สพม. 1) เป็นตัวแทน
โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา (สพม. 9) เป็นตัวแทนโรงเรียนขนาดกลาง และ โรงเรียน
หนองน้ าส้มวิทยาคม (สพม. 3) เป็นตัวแทนโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์ คือ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูทัศนศิลป์ ผู้ท าการสอน
ศิลปะ และฝึกซ้อมเด็กเพื่อเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 
ตารางที่ 4.9 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอยา่งที่ให้สัมภาษณ์ 

ชื่อโรงเรียน วันที่สัมภาษณ์ ขนาดโรงเรียน 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 16 ก.พ. 2559 ใหญ่พิเศษ 
โรงเรียนวัดราชบพิธ 3 ม.ีค. 2559 ใหญ ่
โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา 22 ก.พ. 2559 กลาง 
โรงเรียนหนองน้ าส้มวิทยาคม 9 ก.พ. 2559 เล็ก 
 
โดยผลการสัมภาษณ์สามารถแบ่งเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของการพัฒนาสมรรถนะ 
ผู้ให้การสัมภาษณ์มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ การพัฒนาสมรรถนะมีความส าคัญ

มาก ครูจะต้องมีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถและความช านาญในการจัดการเรียนการสอน เพราะ
เป็นพื้นฐานและจะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถจากที่มีอยู่ขึ้นไปทีละระดับ ส าหรับครูที่มี
สมรรถนะหรือความสามารถที่ดีอยู่แล้ว ก็จะเป็นการพัฒนาต่อยอดขึ้นไปให้มีสมรรถนะในการท างาน
มากยิ่งขึ้น หากไม่มีการพัฒนาความสามารถตัวครูก็จะหยุดอยู่กับที่และเสื่อมถอยลงไป โดยในส่วน
ของการพัฒนาสมรรถนะครูทัศนศิลป์ ก็มีความส าคัญเหมือนกัน มีความส าคัญเทียบเท่ากลุ่มสาระ
อื่นๆ นโยบายของโรงเรียนมุ่งให้ความส าคัญเท่าๆกัน ให้การสนับสนุนทั้ งด้านการพัฒนาครู 
งบประมาณ และปัจจัยอื่นๆที่ครูต้องการ โดยจะต้องพัฒนาให้ครูมีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ไปสู่ผู้เรียน เพราะเมื่อครูมีความรู้แล้วก็จะส่งผลต่อผู้เรียนได้ดี 

 



 

 

190 

2. สภาพการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลปใ์นปัจจุบัน 
ผู้ให้การสัมภาษณ์ให้ข้อมูลว่า โรงเรียนเน้นการพัฒนาครูให้มีความมุ่งมั่นในการท างาน โดยให้

ความส าคัญกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมาเป็นอันดับ1 พัฒนาให้ครูมี
คุณลักษณะในการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้เพิ่มเติมเพื่อน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน พัฒนาให้เกิดวิธีการสอนที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ โดยส่วนมากจะพัฒนาครูผ่านการ
ฝึกอบรม โดยให้ตัวครูเป็นผู้เลือกหัวข้อในการฝึกอบรมตามใจปรารถนา มีการอ านวยความสะดวกทุก
ด้าน หลังจากการอบรมครูจะต้องมีการบันทึก สรุปสิ่งทีได้จากการฝึกอบรม น ามาเผยแพร่ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ครูคนอื่นที่สนใจ และน าเทคนิคที่ได้จากการอบรมมาใช้กับเด็กนักเรียนโดยตรง 
โดยในส่วนของครูทัศนศิลป์จะมุ่งเน้นที่การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กมีประเด็นที่แตกต่างออกไป คือโรงเรียนที่มีจ านวนครูไม่มากจะมี
งบประมาณไม่มากในการพัฒนาครูจึงมีการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ผ่าน
เครือข่ายครูทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันกับครูทัศนศิลป์ในจังหวัด เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอน ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครู เช่น การอบรมผ่านระบบ online 
นอกจากนี้ในตัวบุคคล หรือตัวครุเองจะมีการพัฒนาคนเองอย่างต่อเนื่อง มีการฝึกหัดปปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆก่อนที่จะน าไปสอนผู้เรียน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ในส่วนของตัวครูทัศนศิลป์เอง ทั้ง 4 โรงเรียนครูจะมีบุคลิกลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และได้น าความรู้ทีได้มาใช้ในวิชาชีพครู โดยเฉพาะทักษะในการท าวิจัย 
นอกจากนี้ยังแสวงหาความรู้เพิ่มเติมทั้งจากการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งแสวงหา
ความรู้เพ่ิมเติมผ่านการค้นหาข้อมูลทาง internet 

3. องค์ประกอบของลักษณะของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ 
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ควรจะเป็นอย่างไร 

ผู้ให้การสัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า ควรจะมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน และ
ระบบพี่เลี้ยงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ก็ควรจะมีด้วย ที่ส าคัญควรมีการให้ขวัญก าลังใจให้กับครู ผู้สอน
ด้วย ในส่วนของการนิเทศเราก็มีท ากันอยู่แล้วเพราะเป็นนโยบายของกระทรวง ในด้านการใช้
ค าปรึกษานั้นคงไม่จ าเป็นต้องถึงขั้นท าให้เป็นรูปแบบ เพราะเป็นการให้ค าปรึกษากันอย่างไม่เป็น
ทางการอยู่แล้วในระบบโรงเรียน 

นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์เสนอแนะว่า ควรจะใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผ่านการบูร
ณาการรูปแบบในการพัฒนา และเห็นว่าการจัดการความรู้มีความส าคัญมาก แต่ควรจะพัฒนาให้เป็น
ระบบมากยิ่งขึ้น ควรจะปลูกฝังให้ครูเกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ควบคู่ไปกับการจัดการความรู้ คือเมื่อมีการอบรมแล้วจะมีการบันทึกสิ่งทีได้จากการฝึกอบรม และ
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กระจายความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน และที่ส าคัญคือครูควรจะมีความรู้ ทักษะ และการพัฒนาตนเอง
ควบคู่กันไป และควรให้ความส าคัญกับสมรรถนะทั้ง 5 ด้านไปพร้อมๆกัน 

ส าหรับระบบพี่เลี้ยง ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าควรมีระบบพี่เลี้ยงให้กับทั้งครูใหม่และครู
เก่าในบริบทที่แตกต่างกัน เช่นครูใหม่มีพี่เลี้ยงเรื่อง การเขียนแผนการสอน การสอน การปฏิบัติตน 
ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กร ในส่วนของครูเก่าก็ควรมีระบบพ่ีเลี้ยงที่ช่วยเหลือเรื่องการท าวิจัย และการ
ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล 

4. รูปแบบในการพัฒนาที่เหมาะสมกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศลิป์ 
ผู้ให้สัมภาษณ์โดยรวมมีความคิดเห็นว่า ควรจะมีการบูรณาการรูปแบบเข้าด้วยกัน ซึ่งควรใช้

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นส าคัญ ไม่ควรให้ครูทัศนศิลป์นั่งฟังวิชาการเฉยๆเพราะครูจะไม่ให้
ความร่วมมือ และควรมีการฝึกความรู้ควบคู่กับทักษะ เพราะทักษะก็ส าคัญมากในการน าไปใช้สาธิต
ให้กับผู้เรียน โดยอาจจะน าการสอนงานและระบบพ่ีเลี้ยงเข้ามาช่วยระหว่างการฝึกอบรมและภายหลัง
ด้วย ในด้านการให้ค าปรึกษานั้นคิดว่าควรท าแบบไมเป็นทางการมากกว่า 

 ส าหรับการจัดการความรู้นั้น ควรมีการจดบันทึก และถ่ายทอดให้กลับครูในกลุ่มสาระ โดย
การถ่ายทอดอาจจะใช้ระบบพี่เลี้ยงและการสอนงานในการถ่ายทอด เพื่อให้เกิดการส่งต่อความรู้ และ
การแลกเปลี่ยนรู้ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5. ระยะเวลาที่เหมาสมกับการพฒันาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศลิป์ 
ผู้ให้สัมภาษณ์โดยรวมมีความคิดเห็นว่า ควรท าการพัฒนาในช่วงปิดภาคเรียน เพราะจะไม่

ตรงกับช่วงเวลาสอนเพื่อจะได้ไม่กระทบช่ัวโมงสอน อีกทั้งถ้าจัดกิจกรรมในช่วงเสาร์อาทิตย์ ครูอาจจะ
ไม่ให้ความร่วมมือเพราะเป็นเวลาพักผ่อนกับครอบครัว ดังนั้นเวลาทีเหมาะสมควรเป็นเวลาปิดภาค
เรียนในช่วงก่อนเปิดเทอมประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อที่ครูจะได้น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะการสอนของตนเองได้ทันที โดยส่วนมากมีความเห็นว่า ในการจัดการพัฒนาไม่ควรใช้เวลา
เกิน 5 วัน ประมาณ 3 วันคือเวลาที่เหมาะสมที่สุด 

6. แนวทางในพัฒนาครูทัศนศิลปข์องโรงเรียน ที่ส่งผลให้ครมูีสมรรถนะทางการสอนจน
ประสบความส าเร็จทางทัศนศิลป์ (ค าถามส าหรับผู้บริหาร) 

ผู้บริหารให้ข้อมูลว่าโรงเรียนทุ่มเทกับการสนับสนุนครูทัศนศิลป์ ให้ความส าคัญกับกลุ่มสาระ
ศิลปะ และตัววิชาทัศนศิลป์เองเทียบเท่ากับกลุ่มสาระอื่นๆ อ านวยความสะดวก ให้การสนับสนุน
ปัจจัยต่างๆ ให้ความส าคัญกับความรู้ของครู สนับสนุนส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง ประสานให้ครูเข้า
ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมต่างๆ พร้อมทั้งมีการให้ก าลังใจและให้รางวัล ซึ่งปัจจัยสนับสนุนเหล่านี้มี
ความส าคัญไม่น้อยไปว่าการวิธีการพัฒนาสมรรถนะ 
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7. แนวทางและเทคนิคในการจดัการเรียนรู้ให้ผู้เรียน (ค าถามส าหรับครูทศันศิลป์) 
ครูทัศนศิลป์ให้ข้อมูลว่า มีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอน หาความรู้เพิ่มเติม

ตลอดเวลาทั้งจากหนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ดูงานจากต่างประเทศ ฝึกซ้อมตัวเองให้เข้าใจ
ถึงเทคนิควิธีการ และการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆก่อนที่จะปฏิบัติให้นักเรียนดู เน้นการสอนผ่านการ
สาธิต น าพาตัวเองเข้าไปพัฒนาตนเองตลอดเวลา ทั้งการฝึกอบรม (ส่วนมากจะเป็นเชิงปฏิบัติการ) 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูทัศนศิลป์ด้วยกัน นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับผู้เรียน ทั้งในการปฏิบัติตน และการท างานศิลปะ ให้ความส าคัญกับการท าวิจัย และน าผล
วิจัยมาใช้ในการพัฒนาชั้นเรียน 

 
จากผลการสัมภษษณ์สรุปได้ว่า รูปแบบในการพัฒนาควรใช้การบูรณาการ ส าหรับการอบรม

นั้นควรใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูทัศนศิลป์ มีการพัฒนาความรู้ ควบคู่กับทักษะ เมื่อครู
น าไปใช้ก็ควรมีระบบการจัดการความรู้ที่ดี และมีครูพี่เลี้ยงคอยให้ความช่วยเหลือและติดตามผลใน
ระยะแรกๆ ซึ่งในส่วนของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 5 ด้านนั้น มีความเห็นว่าแต่ละด้านจะมี
รูปแบบที่เหมาะสมที่แตกต่างกัน โดยอาจจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

7.1 กลุ่มสมรรถนะด้านความรู้ / ทักษะ / การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โดยในกลุ่มนี้ จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ (DBAE) ตลอดจนทักษะ เพื่อให้ครูสามารถน า

ทั้งความรู้และทักษะไปจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้ รวมทั้งควรพัฒนาให้เกิดสมรรถนะ
ด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยควรเน้นพัฒนาความรู้ให้กับครูให้มาก ซึ่งการ
พัฒนาความรู้และทักษะที่ดีจะเป็นพื้นฐานที่ดีที่น าครูไปสู่ความสามารถในการพัฒนาตนเองและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยทั้ง 3 สมรรถนะนี้ควรเลือกใช้รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบท ไม่ว่าจะ
เป็น การสอนงาน ระบบพี่เลี้ยง การฝึกอบรม และการจัดการความรู้  โดยเฉพาะ การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติ และการจัดการความรู้ ควบคู่กันไป 

7.2 กลุ่มสมรรถนะด้านคุณลักษณะ / มาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม 
โดยในกลุ่มนี้ ครูน่าจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว แต่ก็ไม่ควรละเลย ควรให้ความส าคัญในการพัฒนา

ด้วย เพื่อให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน มีความร่วมมือร่วมใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อ 3 
ด้านข้างต้น ซึ่งรูปแบบที่เหมาะสมก็น่าจะเป็น การจัดการความรู้ และระบบพ่ีเลี้ยง 
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จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของสมรรถนะการสอนและสมรรถนะที่คาดหวังของครู
ทัศนศิลป์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา การศึกษาหาความต้องการจ าเป็นของสมรรถนะการสอนของ
ครูทัศนศิลป์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนการสัมภาษณ์เพื่อหาสภาพที่พึงประสงค์ สามารถ
สรุปได้ว่า รูปแบบในการพัฒนาควรมีรูปแบบใหญ่รูปแบบเดียว คือเป็นการบูรณาการรูปแบบในการ
พัฒนา ให้ตรงกับบริบทของสมรรถนะแต่ละสมรรถนะ เพื่อให้สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน อันประกอบด้วยการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ 
มาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม และการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม ดังนี้ 

1. สมรรถนะด้านความรู ้รูปแบบวิธีการที่เหมาะสม คือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การสอนงาน และการจัดการความรู ้

2. สมรรถนะด้านทักษะ รูปแบบวิธีการที่เหมาะสม คือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การสอนงาน และการจัดการความรู ้

3. สมรรถนะด้านคุณลักษณะ รูปแบบวิธีการที่เหมาะสม คือการจัดการความรู้ 
4. สมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม รูปแบบวิธีการที่เหมาะสม คือ 

ระบบพี่เลี้ยง และการจัดการความรู้ 
5. สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รูปแบบวิธีการที่

เหมาะสม คือ  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบพ่ีเลี้ยง และการจัดการความรู ้
ดังนั้นส าหรับการสร้างรูปแบบในการพัฒนานั้น รูปแบบควรเป็นรูปแบบที่สามารถอธิบายได้ถึง

รูปแบบในการพัฒนาที่เหมาะสมกับสมรรถนะแต่ละสมรรถนะ มีการแบ่งสีการใช้งานรู ปแบบ 
นอกจากนี้ควรมีระบบสนับสนุนรูปแบบ โดยเป็นระบบสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเลือกใช้รูปร่างที่มีลักษณะวนมาบรรจบกันได้ เช่น วงกลม วงรี เพื่อสื่อถึงระบบสนันสนุน
ที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อการพัฒนาสมรรถนะที่เต็มประสิทธิภาพและยั่งยืน
ต่อไป 

 
ตอนที่ 5 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

(ฉบับร่าง) 

 จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของสมรรถนะการสอนและสมรรถนะที่คาดหวังของครู
ทัศนศิลป์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา การศึกษาหาความต้องการจ าเป็นของสมรรถนะการสอนของ
ครูทัศนศิลป์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนการสัมภาษณ์เพื่อหาสภาพที่พึงประสงค์ และ
วิธีการพัฒนาสมรรถนที่เหมาะสม จากโรงเรียนที่เป็น best practice ด้านทัศนศิลป์ สามารถ
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วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้ดังต่อไปน้ี 

 
แผนภาพที่ 15 แผนภาพแสดงรูปแบบในการพัฒนาที่เหมาะสมกับแต่ละสมรรถนะ (ร่าง) 

 
จากแผนภาพแสดงร่างรูปแบบในการพัฒนาที่เหมาะสมกับแต่ละสมรรถนะ ดังต่อไปนี ้
1. Professional Knowledge (PK) สมรรถนะด้านความรู้ เหมาะสมกับรูปแบบวิธีการ

พัฒนา ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน และการจัดการความรู้ 
2. Professional Skills (PS) สมรรถนะด้านทักษะ เหมาะสมกับรูปแบบวิธีการพัฒนา 

ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน และการจัดการความรู้ 
3. Professional Characteristics (PC) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ เหมาะสมกับรูปแบบ

วิธีการพัฒนาผ่านการจัดการความรู ้
4. Professional Ethical standards and values (PE) สมรรถนะด้านมาตรฐาน

จริยธรรมและค่านิยม เหมาะสมกับรูปแบบวิธีการพัฒนาผ่านการจัดการความรู้ และระบบพ่ีเลี้ยง 
5. Professional Development and lifelong learning (PD) สมรรถนะด้านการ

พัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เหมาะสมกับรูปแบบวิธีการพัฒนา ผ่านการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบพี่เลี้ยง และการจัดการความรู ้

โดยมีร่างรายละเอียดขององค์ประกอบในแต่ละสมรรถนะ ดังต่อไปน้ี 
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แผนภาพที่ 16 องค์ประกอบในแต่ละสมรรถนะ 

  
องค์ประกอบของแต่ละสมรรถนะ ประกอบด้วย  

1. สมรรถนะด้านความรู้ PK (Professional Knowledge) ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ย่อย 3 ส่วน คือ 

1.1 ความรู้ ความเข้ า ใจในเนื้ อหาทางทัศนศิลป์ทั้ ง  4ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ 
ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตร
ทัศนศิลป์ อย่างละเอียดถี่ถ้วน (C1 = Curriculum for Visual Art) 

1.2 ความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะส่วนตัว ความสามารถ และลักษณะการเรียนรู้
ของผู้เรียน (C2 = Characteristic of students) 

1.3 ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์/สังเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตรทัศนศิลป์ 
และเลือกให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ (C3 = Content 
Selection for teaching) 
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2. สมรรถนะด้านทักษะ PS (Professional Skills) ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 
ส่วน คือ 

2.1 ทักษะในการวิเคราะห์เพื่อเลือกระดับความเหมาะสมของเนื้อหาทั้ง 4 ด้านของ
ทัศนศิลป์ ที่สอดคล้องกับระดับของผู้เรียน (S1 = Selective content for learner) 

2.2 ทักษะในการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทั้งใน4
ด้านของทัศนศิลป์ (S2 = Savvy (in technology)) 

2.3 ทักษะและสามารถสร้างเกณฑ์มาตรฐานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนได้ (S3 

= Standardization) 
3. สมรรถนะด้านคุณลักษณะ PC (Professional Characteristics)ประกอบด้วย

องค์ประกอบย่อย 2 ส่วน คือ 
3.1 ความสามารถในการสะท้อนกลับ และตรวจสอบการปฏิบัติการสอนของตนเอง

อย่างมีระบบได ้( T1 = Teaching Reflection) 
3.2 ความร่วมมือร่วมใจกับครูผู้สอนคนอ่ืน (T2 = Teamwork) 

4. ด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม PE (Professional Ethical standards and 
values) ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 2 ส่วน คือ 

4.1 ความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
(D1 = Diversity) 

4.2 การอุทิศตนต่อโรงเรียนและชุมชน (D2 = Dedication to school and 
community) 

5. ด้านการพัฒนาตนเองและการเรยีนรู้ตลอดชีวิต PD (Professional Development 
and lifelong learning) ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 ส่วน คือ 

5.1 ความสามารถในการประเมินการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสูก่าร
พัฒนาตนเอง (A1 = Assessment for self development) 

5.2 เป็นผู้ที่รู้จักพฒันาวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง (A2 = Advancement) 
5.3 ตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วนช่วยในการพัฒนาของวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ 

(A3 = Awareness and acceptance) 
 
และจากผลการสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างพบว่า อีกส่วนที่ส าคัญคือควรมีระบบสนับสนุน

รูปแบบการพัฒนาเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังร่างกลไกในการสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาสมรรถนะในครูทัศนศิลป์ ต่อไปนี ้
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แผนภาพที่ 17 แผนภาพแสดงกลไกในการสนับสนุนให้เกดิการพัฒนาสมรรถนะในครูทัศนศิลป์ (ร่าง) 

 

ผลการวิจัยจากทั้งแบบสอบถามปลายเปิดและแบบสัมภาษณ์ พบว่าส าหรับกลไกในการ
สนับสนุนนั้นควรจะเป็นการสนับสนุนที่เกิดจากตัวครูทัศนศิลป์เอง เพื่อนร่วมงาน และผู้บริหาร โดยมี
รายละเอียด 3 ส่วน ประกอบด้วย  

การสนับสนุน (Supporting) ควรจะมีการสนับสนุนจากผู้บริหาร ทั้งในเชิงนโยบาย และเชิง
งบประมาณ ผู้บริหารควรให้การอ านวยความสะดวกครูเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง สร้างขวัญและ
ก าลังให้ครู แรงสนับสนุนนี้ยังรวมไปถึงการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน และชุมชน ท าให้เกิดการ
พัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาตนเอง (Self Development) ครทูันศศิลป์ควรมีนิสัยรักในการพัฒนาตนเอง มี
ความใฝ่รู้ และหาโอกาสเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งความต้องการในการพัฒนาตนเองนั้นถือเป็น
แรงผลักดันส าคัญให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินอย่างสม่ าเสมอ (Evaluate) ครูควรได้รับการประเมินสมรรถนะอยู่เสมอ ทั้งการ
ประเมินโดยตนเอง ซึ่งครูควรที่จะมีการประเมินตนการสอนของตนเอง เพื่อหาจุดบกพร้องและ
ด าเนินการหาสาเหตุเพื่อน ามาแก้ไขละพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และการประเมินผู้บังคับบัญชาตามสาย
งาน ไม่ว่าจะเป็นการประเมินโดยหัวหน้ากลุ่มสาระ และระดับผู้บริหาร เพื่อน าไปสู่การจัดกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะการสอนของครูทัศนศิลป์ และเกิดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากกลไกสนับสนุนรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนน าหรับครูทัศนศิลป์ ใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในส่วนของการสนับสนุน (Supporting) การพัฒนาตนเอง (Self 
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Development และ การประเมินอย่างสม่ าเสมอ (Evaluate) แล้ว กลไกสนับสนุนรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการสอนน าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา คือ การพัฒนาสมรรถนะการ
สอนน าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา คือ การจัดการความรู้  Knowledge 
Management ซึ่งจะอยู่ภายรอบนอกสุดของรูปแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
แผนภาพที่ 18 แผนภาพแสดงกลไกในการสนับสนุนให้เกดิการพัฒนาสมรรถนะในครูทัศนศิลป ์(ร่าง) 

 

ส าหรับการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) ถือเป็นทั้งรูปแบบและกลไก
สนับสนุนที่ส าคัญ เพราะเหมาะส าหรับการพัฒนาสมรรถนะทุกด้าน ดังนั้นจึงเป็นตัวที่วนอยู่รอบๆ 
เพราะ Knowledge Management  จะช่วยสนับสนุนในทุกสมรรถนะ โดยการจัดการความรู้นี้เองจะ
ท าให้สมรรถนะทั้ง 5 ด้าน เกิดการพัฒนาต่อยอด มีการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้สมรรถนะ
ด้านต่างๆสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

โดยมีขั้นตอนและความเชื่อมโยงของการน ารูปแบบพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครู
ทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ไปใช้ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 19 แผนภาพแสดงขัน้ตอนและความเชื่อมโยงของการน ารูปแบบ 

พฒันาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมธัยมศึกษา (ร่าง)  
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ร่างขั้นตอนและความเชื่อมโยงของการน ารูปแบบพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครู
ทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษานี้ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและการน าไปใช้ และช่วง
ระยะเวลาในการใช้รูปแบบ (รวม 1 ปี) เพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆโดยจากผลการวิจัยพบว่า 
สมรรถนะที่พบอยู่ในกลุ่มล าดับความต้องการจ าเป็นสูงมากที่สุด คือสมรรถนะด้านทักษะ สมรรถนะ
ด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสมรรถนะด้านความรู้ ซึ่งจากผลการสัมภาษณ์
พบว่า สิ่งที่จะช่วยให้ครูทัศนศิลป์เกิดสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น 
จะต้องเริ่มจากการมีความรู้และความช านาญในสมรรถนะด้านความรู้ และทักษะ เมื่อมีสองส่วนนี้แล้ว 
จะน าไปสู่สมรรถนะด้านอื่นๆ โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของร่างขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้ 

ช่วงเดือนที่ 1-3 การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ PK = Professional Knowledge ส าหรับ
การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้นั้น เป็นการพัฒนาผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน แล
การจัดการความรู้ มีองค์ประกอบ 3 ส่วน โดยสามารถเลือกพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งก่อนก็ได้  มี
รายละเอียดคือ 1) ด้านที่ 1 เป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง4ด้าน มาตรฐาน
การเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตร (C1 = Curriculum for Visual Art) ซึ่งเป็นการพัฒนาโดย
ใช้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training) การสอนงาน (Coaching) และการจัดการความรู้ (KM) 2) 
ด้านที่ 2 เป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะส่วนตัวและการเรียนรู้ของผู้เรียน (C2 = 
Characteristic of students) ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยใช้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training) และ 
การจัดการความรู้ (KM) และ 3) ด้านที่ 3 เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์/
สังเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตรทัศนศิลป์ และเลือกให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้น
ปี (C3 = Content selection for teaching) ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยใช้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Training) การสอนงาน (Coaching) และการจัดการความรู้ (KM) 

ช่วงเดือนที่ 4-6 การพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะ PS = Professional Skills ส าหรับการ
พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะ มีอง์ประกอบ 3 ส่วน โดยสามารถเลือกพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งก่อนก็ได้  
มีรายละเอียดคือ 1) ด้านที่ 1 เป็นการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และเลือกความเหมาะสมของเนื้อหา
ทัศนศิลป์ ที่สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน (S1 = Selective content for learner) ซึ่ง
เป็นการพัฒนาโดยใช้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training) การสอนงาน(Coaching) และการจัดการ
ความรู้ (KM) 2) ด้านที่ 2 เป็นการพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัย เพื่อใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน (S2 = Savvy in technology) ซึ่งเป็นการ
พัฒนาโดยใช้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training) การสอนงาน(Coaching) และ การจัดการ
ความรู้ (KM) 3) ด้านที่ 3 เป็นการพัฒนาทักษะในการสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการ
เรียนรู้ผู้เรียน (S3 = Standardization) ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยใช้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Training) และ การจัดการความรู้ (KM) ส าหรับช่วงการพัฒนาความรู้และทักษะนั้นมีความสัมพันธ์
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กัน และควรท าควบคู่กัน โดยเมื่อผ่านการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้แล้วจะน าไปสู่การพัฒนา
สมรรถนะด้านทักษะ ตามแผนภาพที่มีความเชื่อมโยงกันคือ ส าหรับการพัฒนาสมรรถนะความรู้ด้าน
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะส่วนตัวและการเรียนรู้ของผู้เรียน (C2 = Characteristic of 
students) มีความเชื่อมโยงกับด้านทักษะในการสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการเรียนรู้
ผู้เรียน (S3 = Standardization) ส่วนการพัฒนาสมรรถนะความรู้ด้านการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง4ด้าน มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตร (C1 = Curriculum 
for Visual Art) มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะ ด้านทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ร่วมสมัย เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน (S2 = Savvy in 
technology) และส าหรับการพัฒนาสมรรถนะความรู้ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์/สังเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตรทัศนศิลป์ และเลือกให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัดชั้นปี (C3 = Content selection for teaching) นั้นมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านทักษะ ด้านทักษะการวิเคราะห์และเลือกความเหมาะสมของเนื้อหาทัศนศิลป์ ที่สอดคล้องกับ
ระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน (S1 = Selective content for learner) โดยเมื่อมีการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านความรูแ้ละทักษะแล้ว จะส่งผลให้ครูทัศนศิลป์มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในด้านอ่ืนๆต่อไป  

ส าหรับการพัฒนาสมรรถนะช่วงเดือนที่ 7-9 และเดือนที่ 10-12 นั้น จะเป็นการบูรณาการ
สมรรถนะด้านอื่นๆ ที่ส าคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะการสอนของครูทัศนศิลป์ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา โดยมีรายละเอียดคือ ช่วงที่ 3 เป็นการการบูรณาการ การพัฒนาสมรรถนะด้านการ
พัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (PD = Professional Development and lifelong 
learning) และสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลเพื่อน าไปสู่การพัฒนาตนเอง (PC = 
Professional Characteristic) เข้าด้วยกัน โดยจะเป็นการพัฒนาในส่วนของความสามารถในการ
สอนและการประเมินการสอนที่มีประสิทธิภาพ (A1 = Assessment for self development) 
ตลอดจนความสามารถในการสะท้อนกลับและตรวจสอบการปฏิบัติการสอนอย่างเป็นระบบ (T1 = 
Teaching Reflection) ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยใช้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training) ระบบพี่เลี้ยง 
(Mentoring) และการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งเมื่อครูทัศนศิลป์ได้รับการพัฒนาช่วงที่ 3 แล้ว จะมี
ความพร้อมที่จะเข้ารับการพัฒนาในสมรรถนะช่วงที่ 4 ซึ่งคือช่วงสุดท้าย โดยจะเป็นการพัฒนา
สมรรถนะ 3 ส่วน แบบการบูรณาการ ประกอบด้วยการพัฒนาสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(PC = Professional Characteristics) ในด้านนี้จะเป็นการพัฒนาวัฒนธรรมในการท างานร่วมกัน 
และความร่วมมือร่วมใจกับครูผู้สอนคนอื่น (T2 = Teamwork) เป็นการพัฒนาโดยใช้การจัดการ
ความรู้ (KM) ต่อมาคือด้านความมีจริยธรรมและการเป็นแบบอย่างที่ดี (PE = Professional Ethical 
standards and values) โดยในด้านนี้จะเป็นการพัฒนาค่านิยมความเป็นครูทัศนศิลป์ ไม่ว่าจะเป็น
ความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่าง การยอมรับในความหลากหลายของผู้เรียน ตลอดจนการอุทิศ
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ตนต่อโรงเรียนและสังคม (D1 = Diversity and D2 = Dedication to school and community) 
ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) และการจัดการความรู้ (KM) และสุดท้ายคือด้าน
การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (PD = Professional Development and lifelong 
learning) ซึ่งจะเปน็การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาให้ครูทัศนศิลป์ตระหนักถึงความส าคัญ
และพัฒนาของวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ (A2 = Advancement and A3 = Awareness and 
acceptance) เป็นการพัฒนาโดยใช้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ(Training) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) 
และการจัดการความรู้ (KM) 

เมื่อครูทัศนศิลป์ได้รับการพัฒนาครบทั้ง 10 องค์ประกอบในแผนภาพ จะน าไปสู่การพัฒนา
สมรรถนะการสอนครบทั้ง 5 ด้าน ไม่ว่าจะสมรรนถะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะ สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะ สมรรถนะด้านความมีจริยธรรมและการเป็นแบบอย่างที่ดี และสมรรถนะด้านการพัฒนา
ตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านการบูรณาการรูปแบบที่มีความเหมาสมที่แตกต่างกันตามแต่ละ
ด้านการพัฒนา ซึ่งเมื่อครูทัศนศิลป์ผ่านการพัฒนาครบแล้ว จะน าไปสู่การเป็นครูทัศนศิลป์ที่มี
สมรรถนะการสอนที่ดอีย่างยั่งยืนภายใน 1 ปี  
 
ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการ
สอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  

ในการสนทนากลุ่มประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้เพื่อรับรองรูปแบบ (Focus 

group) เรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

นั้น มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสนทนากลุ่มทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย กลุ่มนักวิชาการทางด้านการ

สร้างรูปแบบและด้านศิลปศึกษา กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู ผู้เกี่ยวข้อง

ในด้านผู้ปฏิบัติ (ตัวแทนครู และครู best practice) ด้านทัศนศิลป์ และกลุ่มนักวิชาการด้านการ

บริหารการศึกษา บริหารสถานศึกษา และการพัฒนาครูทัศนศิลป์ โดยรูปแบบที่เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ

คือรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งรูปแบบ

คือวิธีการพัฒนาสมรรถนะ 5 ด้าน ด้วยรูปแบบวิธีการพัฒนาที่แตกต่างกันตามผลการวิจัย โดยใน

รูปแบบนี้ควรมีกลไกในการสนับสนุนรูปแบบ อันประกอบไปด้วย การพัฒนาตนเอง (Self 

Development) การสนับสนุน (Supporting) การประเมินสมรรถนะ (Evaluate) และควรจะมีการ

จัดการความรู้ (KM) อย่างสม่ าเสมอ ตามผลการวิจัยในตอนที่ 5 พบว่าผลการประเมินความเหมาะสม

และความเป็นไปไดรู้ปแบบมีดังนี ้



 

 

203 

ตารางที่ 4.10 ผลการประเมนิความเหมาะสมและความเป็นไปได้เพื่อรับรองรูปแบบ 

  หัวข้อ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
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ความเหมาะสมและความเปน็ไปได้
ของช่ือรูปแบบ 

4.8 .75 96 
มาก
ที่สุด 

4.9 .80 98 
มาก
ที่สุด 

ความเหมาะสมและความเปน็ไปได้
ของตัวรูปแบบในการพัฒนา 

4.9 .80 98 
มาก
ที่สุด 

4.7 .80 94 
มาก
ที่สุด 

ความเหมาะสมและความเปน็ไปได้
ขององค์ประกอบของสมรรถนะแต่
ละด้าน 

5 .85 100 
มาก
ที่สุด 

5 .85 100 
มาก
ที่สุด 

ความเหมาะสมและความเปน็ไปได้
ของกลไกในการสนับสนุนรูปแบบ 

4.9 .80 98 
มาก
ที่สุด 

4.7 .70 94 
มาก
ที่สุด 

ความเหมาะสมและความเปน็ไปได้
ของขั้นตอนของรูปแบบ 

4.7 .65 94 
มาก
ที่สุด 

4.3 .60 86 มาก 

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของระยะเวลาการใช้รูปแบบแต่ละ
ช่วง 

4.1 .55 82 มาก 4.0 .65 80 มาก 

ภาพรวม 4.73 .73 
94.6
7 

มาก
ที่สุด 

4.6 .73 92 
มาก
ที่สุด 

 
จากตาราง ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิในภาพรวมพบว่าอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ร้อยละ 94.67 (�̅� = 4.73 , SD = 0.73)  และผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบ

อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 92 (�̅� = 4.6 , SD = 0.73) 
1) เมื่อพิจารณารายด้าน มีผลดังนี้ 1) ด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของชื่อรูปแบบ มี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 96 (�̅� = 4.80 , SD = 0.75) และในส่วนของความเป็นไปได ้

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 98 (�̅� = 4.90 , SD = 0.80) 
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2) ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบในการพัฒนาที่เหมาะสมกับแต่ละสมรรถนะ มี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 98 (�̅� = 4.90 , SD = 0.80)  และในส่วนของความเป็นไป

ได้ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 94 (�̅� = 4.70 , SD = 0.80)   
 3) ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบของสมรรถนะการสอนครูทัศนศิลป์ทั้ง 5 

ด้าน มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 100 (�̅� = 5.00 , SD = 0.85) และในส่วนของความ

เป็นไปไดม้ีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 100 (�̅� = 5.00 , SD = 0.85)    
 4) ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลไกในการสนับสนุนรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการ

สอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 98 

100 (�̅� = 4.90 , SD = 0.80)  และในส่วนของความเป็นไปได้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ร้อยละ 94 (�̅� = 4.70 , SD = 0.70)   
5) ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของขั้นตอนและระยะเวลาของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ

การสอนส าหรับครูทัศนศิลป์มีความเหมาะสมของขั้นตอนอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 94 (�̅� = 4.70 , 

SD = 0.65)   และในส่วนของความเป็นไปได้มีความเหมาะสมของขั้นตอนอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 86 (�̅� 
= 4.30 , SD = 0.60)   

 6) เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของระยะเวลาในการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอน

ส าหรับครูทัศนศิลปม์ีความเหมาะสมของระยะเวลาอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 82 (�̅� = 4.10 , SD = 0.55)  

และเมื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของระยะเวลา อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ร้อยละ 80 (�̅� = 4.00 , SD 
= 0.65)   

ส าหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในด้านความเหมาะสมและเป็นไปได้ของรูปแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 10 
ท่าน มีข้อเสนอแบ่งเป็นประเด็น ดังต่อไปนี ้

1) ด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของชื่อรูปแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าชื่อของ
รูปแบบมีความเหมาสมดีแล้ว มีทั้งความกระชับ และเขา้ใจวัตถุประสงค์ของรูปแบบได้ชัดเจนดี  

2) ด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของตัวรูปแบบในการพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ดร.นุ
ติยาพร วงศ์เณร  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการ
นิยามแต่ละรูปแบบการพัฒนาให้ชัดเจน โดยมีการให้ความหมายของค าส าคัญของแต่ละรูปแบบใน
คู่มือของรูปแบบ เพื่อให้ผู้น าโมเดลไปใช้ง่ายต่อการน าไปใช้ และเข้าใจถึงบริบทของผู้ใช้โมเดล และ
ผู้รับโมเดล นอกจากนี้ ดร.ศาลินา บุญเกื้อ หนึ่งในผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะเสนอแนะเรื่องระบบเทคนิค
ในการพัฒนาครูอาจจะบูรณาการได้ เช่น การ Coaching & mentoring ไปด้วยกันได้เลย อาจจะ
จับคู่เป็นพี่เลี้ยงเพื่อสอนงานซึ่งกันและกัน และอาจจะน าการให้ค าปรึกษามาเป็นส่วนประกอบด้วย 
โดยอาจจะใช้ระบบ reflective thinking จับคู่สะท้อนกันอย่างเป็นกัลยานมิตรด้วยก็ได ้
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 3) ด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบของสมรรถนะแต่ละด้าน ใน
ภาพรวมผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกับผู้วิจัย โดยให้ความเห็นว่าองค์ประกอบย่อยของแต่
ละสมรรถนะออกแบบมาดีและมีความชัดเจนมาก โดยให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าเรื่องของการอุทิศตนนั้น
ส าคัญมาก และจะท าอย่างไรให้ครูเห็นว่าส าคัญ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในส่วนนี้ และน าผู้เรียน
ไปสู่ความส าเร็จ 

4) ด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลไกในการสนับสนุนรูปแบบ ดร.วิสูตร โพธิ์
เงิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่าการใช้ KM ควร
วางแผนการใช้ให้ชัดเจน ควรระบุเลยว่าใช้การจัดการความรู้ หรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีใด 
ใช้โดย ict หรือไม ่ควรพิจารณาให้ดีว่าจะเอาไปใช้ตอนไหน ก่อน-หลัง โดยผู้วิจัยควรระบุลงไปในแนว
ทางการใช้รูปแบบ นอกจากนี้ คุณภาณุภณ กล้าผจญ และครูสุดใจ ขวัญด า ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
ว่าในเรื่องของกลไกในการสนับสนุนนั้น ควรระวังด้าน Evaluate ว่าจะเป็นการประเมินที่ท าให้ครูเกิด
ความรู้สึกในทางลบ และควรเป็นการประเมินเชิงบวกเพื่อสร้างแรงจูงใจ 

5) ด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของขั้นตอนของรูปแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
ว่าการจัดล าดับขั้นมีความเหมาะสมดีมาก เพราะการจะพัฒนาให้ครูเกิดสมรรถนะการพัฒนาตนเอง
ตลอดจนคุณลักษณะนั้นจะต้องมีความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานเสียก่อน ทั้งนี้คู่มือขั้นตอนของรูปแบบ
การใช้ที่ผู้วิจัยร่างไว้มีความเหมาะสมดีในตัวหลักการ รายละเอียด รูปแบบ ตลอดจนวิธีการและ
เนื้อหาที่ใช้ และควรเพิ่มในส่วนของค านิยามศัพท์ วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของรูปแบบ เพื่อให้ผู้ที่จะ
น ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและตอบ
วัตถุประสงค์ผู้วิจัย ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะเพิ่มเติมว่าคู่มือนี้ควรพัฒนาให้มีความสวยงามและเข้าใจง่าย 
เหมาะกับการน าไปใช ้

6) ด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของระยะเวลาการใช้รูปแบบแต่ละช่วง ผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความเห็นว่าควรตัดกรอบระยะเวลาออก ให้ยืดหยุ่นขึ้น โดย ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน คุณวิจิตร วิทยาว
ราพงศ์ และคุณนิภาพร บินสัน มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในทิศทางเดียวกันว่า ในโรงเรียนแต่ละภาคแต่
ละชุมชน มีลักษณะและความพร้อมที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของผู้บริหาร ความพร้อมของ
ครู และความพร้อมของงบประมาณในการจัดสรรอุปกรณ์ที่สามารถช่วยพัฒนาสมรรถนะครูได้ ดังนั้นเรื่อง
ของระยะเวลาในการใช้รูปแบบที่แบ่งเป็นช่วงเดือนและปีนั้น ผู้วิจัยควรปรับให้มีความยืดหยุ่น ในรูปแบบ
ไม่จ าเป็นต้องระบุกรอบเวลา เพราะบางบริบทที่มีความพร้อมอาจจะสามารถพัฒนาได้ไวกว่า 1 ปี ในขณะ
ที่บางบริบทก็อาจจะใช้เวลาในการพัฒนามากกว่า 1 ปี ดังนั้นควรให้ปรับระยะเวลาตามความเหมาะสม
ของบริบทผู้รับการพัฒนา 
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7) ด้านความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นในภาพรวมว่า รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูทัศนศิลป์นั้นออกแบบมาดี มีประโยชน์มาก และเห็นว่าน าไปใช้กับครูทัศนศิลป์ได้จริง 
โดยสมรรถนะที่ออกแบบมาน้ันครอบคลุมสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงานได้ดี ซึ่งเอื้อต่อ
ครู และสามารถตอบโจทย์การพัฒนาวิทยฐานะได้ คิดว่าหลังจากครูทัศนศิลป์ได้รับการพัฒนาผ่าน
รูปแบบนี้แล้วจะสามารถพัฒนาวิทยฐานะได้ดี เพราะครูทุกคนมุ่งหวังความก้าวหน้าในวิชาชีพตน 
ส าหรับการน ารูปแบบไปใช้นั้นควรดูบริบทของครูด้วย แต่ละที่มีรายละเอียดต่างกัน ในด้านการใช้สี
และการจัดองค์ประกอบของโมเดลอาจมีการปรับให้ชัดเจนและมีความเหมาะสมมากขึ้นโดยใช้สีที่อ่าน
ง่ายสบายตา และควรมีคู่มือการใช้รูปแบบประกอบด้วยซึ่งควรเป็นวิธีการกว้างๆ ให้ผู้บริหารและครู
สามารถน าไปประยุกต์ใช้เอง โดยควรมีแบบประเมินสมรรถนะครูก่อนและหลังการใช้รูปแบบด้วยว่ามี
การพัฒนาสมรรถนะที่ดีขึ้นอย่างไร  
 

ดังนั้นสามารถสรุปรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนของครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ฉบับสมบูรณ์ โดยประกอบด้วยส่วนประกอบส าคัญ 7 ส่วน ดังต่อไปนี ้

 
1. ชื่อรูปแบบ 

“รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา” 
 

2. หลักการและความส าคัญ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 บัญญัติไว้ใน
มาตรา 11 ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้กรอบแนวคิดของการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 ยังมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ครูยุคใหม่ ในส่วนขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEMEO ที่ประเทศไทยเป็น
หนึ่งในประเทศสมาชิกก็ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับสมรรถนะทางการสอนส าหรับครู โดยระบุว่าการจะเป็น
ครูที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีองค์ประกอบของสมรรถนะการสอนทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ด้านความรู้ ด้านทักษะ 
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านความมีจริยธรรมและการเป็นแบบอย่างที่ดี และด้านการพัฒนาตนเองและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (SEMEO : 2010) ด้วยเหตุนี้การพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรจึงเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะส่งเสริมให้สามารถขับเคลื่อนเข้าสู่บทบัญญัติดังกล่าว ท าให้การพัฒนารูปแบบ จัดระบบ และ
ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาครู เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา ซึ่งส าหรับวิชา
ทัศนศิลป์ในปัจจุบันประสบปัญหาในคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอันจะเห็นได้จากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้งในการจัดการเรียนการสอน
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วิชาทัศนศิลป์ยังประสบปัญหาครูขาดความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาวิชา อันเนื่องมาจากครูจบไม่ตรงสาย 
และไม่มีความรู้ความสามารถในการสอน นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูทัศนศิลป์นั้นมี
ค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับครูกลุ่มสาระอื่นๆ เนื่องมาจากครูทัศนศิลป์ขาดความรู้พื้นฐานในเนื้อหาสาระทาง
ทัศนศิลป์ ขาดทักษะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท าผลงาน
วิชาการ การเรียบเรียงภาษา การใช้ภาษาต่างประเทศที่ถูกต้อง ตลอดจนขาดทักษะในกระบวนการวิจัย 
(ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา : 2558) 

รูปแบบและวิธีในการพัฒนาบุคลากรนั้นมีหลากหลายวิธี หากน าวิธีและรูปแบบต่างๆมาผนวก
บูรณาการใช้ในการพัฒนาสมรรถนะครูร่วมกันน่าจะเป็นการเกื้อกูลกันของรูปแบบ และหากมีรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะทางการสอนที่ตอบสนองและตรงกับลักษณะเฉพาะของครูทัศนศิลป์ ย่อมส่งผล
ต่อประสิทธิภาพทางการสอน และน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูทัศนศิลป์ 
ซึ่งจะท าให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองที่มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 

 
3. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา 

 เพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ให้มีสมรรถนะ
การสอนที่ดีขึ้น เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และสถานศึกษาเกิดการพัฒนาทางการเรียนการสอนที่ยั่งยืน 
 

4. องค์ประกอบของรูปแบบ 
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาควร

ประกอบไปด้วยรูปแบบทั้งสิ้น 4 รูปแบบ คือ การจัดการความรู้  (Knowledge Management) การ
ฝึกอบรม (Training) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) และรูปแบบการสอนงาน (Coaching) โดยมีความ
แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะมุ่งพัฒนาสมรรถนะทั้งการสอนทางทัศนศิลป์ให้กับครูทัศนศิลป์ทั้ง 5 ด้าน 
อันประกอบไปด้วย สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะ สมรรถนะด้านคุณลักษณะ สมรรถนะ
ด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม และสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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แผนภาพที่ 21 แผนภาพแสดงรูปแบบในการพัฒนาที่เหมาะสมกับแต่ละสมรรถนะ 
 
ตัวรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาน้ัน 

เป็นรูปแบบการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะการสอน 5 ด้าน อันประกอบด้วยสมรรถนะด้านความรู้  
(PK =Professional Knowledge) สมรรถนะด้านทักษะ (PS = Professional Skills) สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะ (PC = Professional Characteristics) สมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม 
(PE = Professional Ethical standards and values) และสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (PD = Professional Development and lifelong learning) โดยในแต่ละ
สมรรถนะมีรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมแตกต่างกัน ส าหรับสมรรถนะด้าน ความรู้ และ ทักษะ 
รูปแบบที่เหมาะสมกับการพัฒนาสมรรถนะนี้คือ การฝึกอบรมเชิงพัฒนา การสอนงาน และการ
จัดการความรู้  ในสมรรถนะด้านคุณลักษณะ รูปแบบที่เหมาะสมกับการพัฒนาสมรรถนะนี้คือ การ
จัดการความรู้ ส าหรับสมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม รูปแบบที่เหมาะสมกบการ
พัฒนาสมรรถนะนี้คือ ระบบพี่เลี้ยง และการจัดการความรู้ และส าหรับสมรรถนะด้านการพัฒนา
ตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รูปแบบที่เหมาะสมกบการพัฒนาสมรรถนะนี้คือ การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบพ่ีเลี้ยง และการจัดการความรู้ 

โดยมีรายละเอียดขององค์ประกอบในแต่ละสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
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แผนภาพที่ 22 แผนภาพแสดงองค์ประกอบสรรถนะทั้ง5ด้าน 
ในรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะในครูทัศนศิลป ์

 
โดยในแต่ละสมรรถนะมีองค์ประกอบย่อยที่ระบุถึงสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหรับครู

ทัศนศิลป์ ส าหรับสมรรถนะด้านความรู้ มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1) ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
ทางทัศนศิลป์ทั้ง 4ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์) มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตรทัศนศิลป์ อย่างละเอียดถี่ถ้วน (C1 = Curriculum for Visual 
Art) 2) ความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะส่วนตัว ความสามารถ และลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(C2 = Characteristic of students) และ 3) ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์/สังเคราะห์เนื้อหา
ในหลักสูตรทัศนศิลป์ และเลือกให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ (C3 = Content Selection for teaching) ในส่วนของสมรรถนะด้านทักษะ PS 
(Professional Skills) ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 ส่วน คือ 1) ทักษะในการวิเคราะห์เพื่อเลือก
ระดับความเหมาะสมของเนื้อหาทั้ง 4 ด้านของทัศนศิลป์ ที่สอดคล้องกับระดับของผู้เรียน (S1 = 
Selective content for learner) 2) ทักษะในการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ทั้งใน4ด้านของทัศนศิลป์ (S2 = Savvy in technology) และ 3) ทักษะและสามารถ
สร้างเกณฑ์มาตรฐานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนได้ (S3 = Standardization) ส าหรับสมรรถนะ
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ด้านคุณลักษณะ PC (Professional Characteristics) ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 2 ส่วน คือ 1) 
ความสามารถในการสะท้อนกลับ และตรวจสอบการปฏิบัติการสอนของตนเองอย่างมีระบบได้ ( T1 = 
Teaching Reflection) และความร่วมมือร่วมใจกับครูผู้สอนคนอื่น (T2 = Teamwork) ในส่วนของ
ด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม PE (Professional Ethical standards and values) 
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 2 ส่วน คือ 1) ความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลายของสังคม
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง (D1 = Diversity) และ 2) การอุทิศตนต่อโรงเรียนและชุมชน (D2 = 
Dedication to school and community) และส าหรับด้านสุดท้าย คือด้านการพัฒนาตนเองและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต PD (Professional Development and lifelong learning) ประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย 3 ส่วน คือ 1) ความสามารถในการประเมินการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
น าไปสู่การพัฒนาตนเอง (A1 = Assessment for self development) 2) เป็นผู้ที่รู้จักพัฒนาวิชาชีพ
ของตนอย่างต่อเนื่อง (A2 = Advancement) และ 3) ตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วนช่วยในการ
พัฒนาของวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ (A3 = Awareness and acceptance) 

 
5. กลไกสนับสนุนรูปแบบ 
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แผนภาพที่ 23 แผนภาพแสดงกลไกในการสนับสนุนให้เกดิการพัฒนาสมรรถนะในครูทัศนศิลป ์
 
ในด้านของกลไกในการสนับสนุน มี 4 ส่วน คือ 1) การสนับสนุน (Supporting) ควรจะมีการ

สนับสนุนจากผู้บริหาร ทั้งในเชิงนโยบาย และเชิงงบประมาณ การอ านวยตวามสะดวก การให้ขวัญ
ก าลังใจ  การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน 2) การพัฒนาตนเอง (Self Development) คือความใฝ่รู้ 
ความต้องการในการพัฒนาตนเองของตัวครูทัศนศิลป์เอง 3) การประเมินอย่างสม่ าเสมอ (Evaluate) 
โดยในการประเมินสมรรถนะการสอนจากผู้บริหารควรเป็นการประเมินเชิงบวก และครูควรที่จะมีการ
ประเมินตนการสอนของตนเองด้วย และ 4) การจัดการความรู้ (Knowledge Management ,KM) 
ถือเป็นทั้งรูปแบบและกลไกสนับสนุนที่ส าคัญ เพราะเหมาะส าหรับการพัฒนาสมรรถนะทุกด้าน โดย
จะช่วยสนับสนุนในทุกสมรรถนะ และท าให้สมรรถนะทั้ง 5 ด้าน เกิดการพัฒนาต่อยอด มีการจัดเก็บ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้สมรรถนะด้านต่างๆสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
6. แผนภาพของรูปแบบและการน าไปใช้ 

โดยมีแนวทางการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ไปใช้ดังแผนภาพที่ 23 



 

 

212 

 

แผนภาพที่ 24 แผนภาพแสดงขั้นตอนและความเช่ือมโยงของรูปแบบพฒันาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทศันศลิป์ ในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา 
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 ส าหรับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนของครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
มีแนวทางและวิธีการในการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ไปใช้ 
ดังต่อไปนี ้
ช่วงที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู ้PK (Professional Knowledge) 
ด้านที่ 1 : ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทศันศิลป์ทั้ง4ด้าน มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปี

ของหลักสูตร (C1 = Curriculum for Visual Art) 
องค์ความรู้พืน้ฐาน 

1. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรทัศนศิลป์ในระดับมัธยมศึกษา (สพฐ. 2551) 
2. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของทัศนศิลป ์มาตรฐาน ศ.1.1 / 1.2 
3. ความรู้เกี่ยวกับตัวช้ีวัดชั้นปีของสาระทัศนศิลป์ในระดับมัธยมศึกษา  
4. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการสอนศิลปะตามทฤษฏ ีDBAE 
5. แนวทางและวิธีการท าแผนการจัดการเรียนรู ้

(*รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล) 

2. ครูทัศนศิลป์ทีม่ีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอน (มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 
10 ป ีอยู่ในระดับ คศ3 ขึ้นไป หรือผ่านการพัฒนาสมรรถนะมาแล้ว)  เพื่อท าหน้าที่เป็น
ผู้สอนงาน (coaching) 

3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และครูในกลุ่มสาระศลิปะ 
4. ครูทัศนศิลป์ ผูเ้ข้ารบัการพัฒนา 

รูปแบบการพฒันาที่เกี่ยวขอ้ง :  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training) การสอนงาน (Coaching) 
การจัดการความรู้ (KM) 

แนวทางและวธิีการในการพัฒนา 
แนวทาง วิธีการ 

1.ประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทัศนศิลป์
ทั้ง4ด้าน มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดชั้นปี
ของหลักสูตร 

1.ใช้แบบประเมินสมรรถนะเพื่อวัดระดับความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง4ด้าน 
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดชั้นปีของ
หลักสูตร 
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แนวทาง วิธีการ 
2.พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง
4ด้าน มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดชั้นปีของ
หลักสูตร 

2.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรูค้วาม
เข้าใจในเนื้อหาทัศนศลิป์ทั้ง4ด้าน มาตรฐานการ
เรียนรู ้และตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตร โดยมีครู
ผู้เชี่ยวชาญคอยสอนงาน (coaching) ระหวา่ง
อบรมเป็นรายบุคคล 

3.มีการประเมินผลหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3.ให้ครูออกแบบและน าเสนอแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ถูกต้อง 

4.มีระบบติดตามผลหลังการอบรม 4.ให้มีการถามตอบปัญหา ผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) หรือ จัดกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความรู้ใน page facebook โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
เป็นผู้ตอบ 

5.ส่งเสริมให้เกดิการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ มี
การสร้างและจัดเก็บความรู้ที่ได้อย่างเป็นระบบ 
และน าไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง 

5.มีการรวบรวมสังเคราะห์ความรู้ ข้อค าถามที่พบ
บ่อย มาท าเป็นใบความรู้ หรือคู่มือเพื่อเผยแพร่ 
เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทัศนศิลป์
ทั้ง 4ด้าน มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดชั้นปี
ของหลักสูตร  

ผลทีค่าดหวัง 
1. ครทูัศนศลิปม์ีความรูค้วามเข้าใจในเนื้อหาทศันศิลป์ทั้ง4ด้าน มาตรฐานการเรียนรู้ และ

ตัวชี้วัดช้ันปีของหลักสูตรครูทัศนศิลป ์
2. ครูทัศนศิลป์สามารถสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนที่แสดงถึงความรู้ความเข้าใจใน

เนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง4ด้าน มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดชั้นปีของหลักสูตรครูทัศนศิลป ์
3. ครูทัศนศิลป์น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้ 

 
ด้านที่ 2 : ความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะส่วนตัวและการเรยีนรู้ของผู้เรียน  

(c2= Characteristic of students) 
องค์ความรู้พ้ืนฐาน 
1. ความรู้เกี่ยวกับลักษณะการเรียนรู้ และสิ่งส าคัญของการเรียนรู้ของเด็ก 
2. ธรรมชาติและพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนวัยมัธยมศึกษา 
3. ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษา 
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ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งในรูปแบบการพัฒนา 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ รอง

ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) 
2. ครูทัศนศิลป์ทีม่ีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอน (มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 

10 ปี อยู่ในระดับ คศ3 ขึ้นไป หรือผ่านการพัฒนาสมรรถนะมาแล้ว) เพื่อท าหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยฝึกอบรม 

3. ครูทัศนศิลป์ ผูเ้ข้ารับการพัฒนา 
รูปแบบการพฒันาที่เกี่ยวขอ้ง : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training) การจัดการความรู้ (KM) 
 
แนวทางและวธิีการพัฒนา 

แนวทาง วิธีการ 
1.ประเมินความรู้ครูทัศนศิลป์ว่าอยู่ในระดับใด 1.ประเมินผ่านแบบประเมินสมรรถนะ 
2.พัฒนาความรู้ความเข้าใจคณุลักษณะส่วนตัว
และการเรียนรูข้องผู้เรียน 

2.จัดฝึกอบมรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
คุณลักษณะส่วนตัวและการเรียนรู้ในระดับ
มัธยมศึกษา 

3.มีระบบติดตามผลหลังการอบรม 3.มีการถามตอบปัญหา ผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) หรือ จัดกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความรู้ใน page facebook โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
เป็นผู้ตอบ 

4.ส่งเสริมให้เกดิการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ 
และน าไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง 

 

4.มีการรวบรวมสังเคราะห์ความรู้ ข้อค าถามที่พบ
บ่อย มาท าเป็นใบความรู้ หรือคู่มือเพื่อเผยแพร่ 
เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะ
ส่วนตัวและการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 
ผลทีค่าดหวัง 

1. ครทูัศนศลิปม์คีวามรู้ความเข้าใจคุณลักษณะส่วนตัวและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. ครูทัศนศิลป์สามารถสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนที่แสดงถึงความรู้ความเข้าใจ

คุณลักษณะส่วนตัวและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. ครูทัศนศิลป์น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้ 
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ด้านที่ 3 : ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์/สังเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตรทัศนศิลป์ และเลือก
ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นป ี 
(C3 = Content selection for teaching) 

องค์ความรู้พืน้ฐาน 
1. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรทัศนศิลป์ในระดับมัธยมศึกษา (สพฐ. 2551) 
2. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของทัศนศิลป ์มาตรฐาน ศ.1.1 /1.2 
3. ความรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดชั้นปีของสาระทัศนศิลป์ในระดับมัธยมศึกษา (ศึกษาจากคู่มือ

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) 
(*รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 

ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ รอง

ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล) 
2. ครูทัศนศิลป์ทีม่ีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอน (มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 

10 ป ีอยู่ในระดับ คศ3 ขึ้นไป หรือผ่านการพัฒนาสมรรถนะมาแล้ว)  เพื่อท าหน้าที่เป็น
ผู้สอนงาน (coaching) 

3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และครูในกลุ่มสาระศลิปะ 
4. ครูทัศนศิลป์ ผูเ้ข้ารับการพัฒนา 

รูปแบบการพฒันาที่เกี่ยวขอ้ง : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training) การสอนงาน (Coaching) 
การจัดการความรู้ (KM) 

แนวทางและวธิีการการพัฒนา 
แนวทาง วิธีการ 

1.ประเมินความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์/
สังเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตรทัศนศิลป์ และ
ความสามารถในการเลือกเน้ือหาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปี 

1.ใช้แบบประเมินสมรรถนะ เพื่อประเมินความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์/สังเคราะห์เนื้อหาใน
หลักสูตรทัศนศิลป์ และความสามารถในการเลือก
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
ชั้นปี 

2.พัฒนาความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์/
สังเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตรทัศนศิลป์ 

2.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์/สังเคราะห์เนื้อหาใน
หลักสูตรทัศนศิลป์ โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญคอยสอน
งาน (coaching) ระหว่างอบรมเป็นรายบุคคล 
 



 

 

217 

แนวทาง วิธีการ 
3.มีการประเมินผลหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3.ให้ครูทัศนศลิป์น าเสนอวิเคราะห์/สังเคราะห์

เนื้อหาในหลักสูตรทัศนศิลป ์และแนวทางการ
เลือกให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัดช้ันปี พร้อตัวอย่างประกอบอย่างน้อย 1 
ตัวอย่าง 

4.มีระบบติดตามผลหลังการอบรม 4.ให้มีการถามตอบปัญหา ผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) หรือ จัดกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความรู้ใน page facebook โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
เป็นผู้ตอบ 

5.ส่งเสริมให้เกดิการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ มี
การสร้างและจัดเก็บความรู้ที่ได้อย่างเป็นระบบ 
และน าไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง 

5.มีการรวบรวมสังเคราะห์ความรู้ ข้อค าถามที่พบ
บ่อย มาท าเป็นใบความรู้ หรือคู่มือเพื่อเผยแพร่ 
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์/
สังเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตรทัศนศิลป ์และ
ความสามารถในการเลือกใหส้อดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดชั้นปี  

6.มีการ Coaching อย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น 6.จัดผู้ที่ผ่านการอบรมด้านความรู้ ครบทั้ง 3 
องค์ประกอบ ให้เป็นผู้สอนงานในรุ่นต่อไป 

 
ผลทีค่าดหวัง 

1. ครทูัศนศลิปม์คีวามรู้ความสามารถในการวิเคราะห์/สังเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตรทัศนศิลป ์ 
2. ครูทัศนศิลป์สามารถเลือกเนื้อหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดชั้นปีได ้
3. ครูทัศนศิลป์สามารถสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนที่แสดงถึงความรู้ความสามารถใน

การวิเคราะห์/สังเคราะห์เนือ้หาในหลักสูตรทัศนศิลป ์และสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชี้วัดช้ันปี 

4. ครูทัศนศิลป์น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้ 
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ช่วงที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะ (PS = Professional Skills) 
ด้านที่ 1 ทักษะการวิเคราะหแ์ละเลือกความเหมาะสมของเนื้อหาทัศนศิลป์ ที่สอดคลอ้งกับระดับ
การเรียนรู้ของผู้เรียน (S1 = Selective content for learner) 
 
องค์ความรู้พืน้ฐาน 

1. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรทัศนศิลป์ในระดับมัธยมศึกษา (สพฐ. 2551) 
2. ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. ความรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดชั้นปีของสาระทัศนศิลป์ในระดับมัธยมศึกษา (ศึกษาจากคู่มือ

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) 
4. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการสอนศิลปะตามทฤษฏ ีDiscipline base art education (DBAE)  

(*รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล) 

2. ครูทัศนศิลป์ทีม่ีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอน (มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 
10 ป ีอยู่ในระดับ คศ3 ขึ้นไป หรือผ่านการพัฒนาสมรรถนะมาแล้ว)  เพื่อท าหน้าที่เป็น
ผู้สอนงาน (coaching) 

3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และครูในกลุ่มสาระศลิปะ 
4. ครูทัศนศิลป์ ผูเ้ข้ารับการพัฒนา 

** มีการพัฒนาต่อเนื่องจากองค์ประกอบสมรรถนะด้านความรู้ ด้านที่ 3 คือความรู้ความสามารถใน
การวิเคราะห์/สังเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตรทัศนศิลป ์และเลือกให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวช้ีวัดชั้นปี (C3 = Content selection for teaching) 
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รูปแบบการพฒันาที่เกี่ยวขอ้ง : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training) การสอนงาน(Coaching) 
และการจัดการความรู้ (KM) 

แนวทางและวธิีการในการพัฒนา 
** ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการพัฒนาความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์/สังเคราะห์เนื้อหา
ในหลักสูตรทัศนศิลป์ และเลือกให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดชั้นปี  
(C3 = Content selection for teaching) 

แนวทาง วิธีการ 
1.พัฒนาทักษะการวิเคราะห์และเลือกความ
เหมาะสมของเนื้อหาทัศนศิลป์ ที่สอดคล้องกับ
ระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน 

1.มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ
การวิเคราะห์และเลือกความเหมาะสมของ
เนื้อหาทัศนศิลป์ ที่สอดคล้องกับระดับการ
เรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมทั้งมกีารสอนงาน 
(coaching) ผู้เข้ารับการอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญ
จะให้การดูแลเป็นรายบุคคล 

2.มีการประเมินผลหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2.ให้ครูทัศนศลิป์น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ระดับชั้นของผู้เรียนที่สอน 

3.ส่งเสริมให้เกดิการจัดการความรู้และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

3.ระบบให้ครูทัศนศิลปแ์ลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั
ครูผู้สอนอื่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
ผลทีค่าดหวัง 

1. ครทูัศนศลิปม์ทีักษะในการวิเคราะห์และเลอืกความเหมาะสมของเนื้อหาทัศนศิลป์ ที่
สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. ครูทัศนศิลป์สามารถสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มีเนื้อหาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ระดับของผู้เรียนได ้

3. ครูทัศนศิลป์น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้ 
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ด้านที่ 2 ทักษะในการใชเ้ทคโนโลยีร่วมสมยั เพื่อใชใ้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน (S2 = Savvy in technology) 

องค์ความรู้พืน้ฐาน 
1. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการสอนศิลปะตามทฤษฏ ีDiscipline base art education (DBAE)  
2. ความรู้ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัย เช่นคอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เนตและสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
(*รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 

ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา  
2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) หรือครูที่มีความเชี่ยวชาญใน

การใช้เทคโนโลยีร่วมสมัย เพื่อท าหน้าที่เป็นผูส้อนงาน (coaching) 
3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และครูในกลุ่มสาระศลิปะ 
4. ครูทัศนศิลป์ ผูเ้ข้ารับการพัฒนา 

รูปแบบการพฒันาที่เกี่ยวขอ้ง : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training) การสอนงาน(Coaching) 
และการจัดการความรู้ (KM) 

 
แนวทางและวธิีการในการพัฒนา 

แนวทาง วิธีการ 
1.พัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัย เพื่อ
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน 

1.มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัย เพื่อใชใ้นการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทัศนศิลป์
ทั้ง 4 ด้าน และใช้ในการสืบค้น จัดเก็บเนื้อหาที่
ใช้มรการจัดการเรียนการสอนทัศนศิลป ์

2.มีการพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างใกล้ชิด 2.มีการสอนงาน (coaching) ผู้เข้ารับการอบรม 
โดยผู้เชี่ยวชาญจะให้การดูแลเป็นรายบุคคล 

3.มีการประเมินผลหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3.ให้ครูทัศนศลิป์น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการ 
ค้นหาสื่อการสอน สร้างสื่อการสอน และจัดเก็บ
สื่อการสอนอย่างเป็นระบบ 

4.มีระบบติดตามผลหลังการอบรม 4.ให้มีการถามตอบปัญหา ผ่านจดหาย
อิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) และ Facebook 
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แนวทาง วิธีการ 
5.สนับสนุนใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

5.จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ใน page facebook 
และ มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับแนวทางการใช้
เทคโนโลยีร่วมสมัย เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน 

ผลทีค่าดหวัง 
1. ครทูัศนศลิปม์ทีักษะในการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัย เพื่อใชใ้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน 
2. ครูทัศนศิลป์สามารถค้นหา สร้าง และจัดเก็บสื่อการสอน และพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนตนเอง ผ่านการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยได ้
3. ครูทัศนศิลป์น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้ 

 
ด้านที่  3 ทักษะในการสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการเรยีนรู้ผูเ้รียน  
            (S3 = Standardization) 
องค์ความรู้พืน้ฐาน 

1. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรทัศนศิลป์ในระดับมัธยมศึกษา (สพฐ. 2551) 
2. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของทัศนศิลป ์มาตรฐาน ศ.1.1 / 1.2 
3. ความรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดชั้นปีของสาระทัศนศิลป์ในระดับมัธยมศึกษา (ศึกษาจากคู่มือ

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) 
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการสร้างเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 

(ศึกษาเพิ่มเติมจากแนวปฏิบัติการวัดละการประเมินผลการเรียนรู้ : เอกสารประกอบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551) 

ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ รอง

ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล) 
2. ครูทัศนศิลป์ทีม่ีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอน (มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 

10 ป ีอยู่ในระดับ คศ3 ขึ้นไป หรือผ่านการพัฒนาสมรรถนะมาแล้ว) เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้
ฝึกอบรม (Training) 

3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และครูในกลุ่มสาระศลิปะ 
4. ครูทัศนศิลป์ ผูเ้ข้ารับการพัฒนา 
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รูปแบบการพฒันาที่เกี่ยวขอ้ง : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training) การจัดการความรู้ (KM) 
แนวทางและวธิีการในการพัฒนา 

แนวทาง วิธีการ 
1.ให้ความรู้เกีย่วกับการสร้างเกณฑ์มาตรฐานใน
การประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน 

1.ให้ครูทัศนศลิป์เข้ารับการพัฒนาผ่านการอบรม
เชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งมีการทดลองสร้างเกณฑ์
ในการประเมินผลการเรียนรู้ผูเ้รียน 

2.ส่งเสริมให้เกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู
ทัศนศิลป ์

2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการน าเสนอ (present) 
และระดมความคิด 

3.ส่งเสริมให้ครูสามารถสร้างเกณฑ์มาตรฐานใน
การประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างถูกต้อง 

4.มีการรวบรวมเกณฑ์มาตรฐานในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนที่ถูกต้อง เพื่อให้ครู
ทัศนศิลปใ์ช้เป็นตัวอย่างในการสร้างเกณฑ์ของ
ตนเองในอนาคต 

ผลทีค่าดหวัง 
1. ครทูศันศิลป์มีความรูเ้กี่ยวกับการสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน 
2. ครูทัศนศิลป์สามารถสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนได้ถูกต้อง 
3. ครูทัศนศิลป์น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้ 

 

ช่วงที 3 การบูรณาการ : การพัฒนาสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
PD = Professional Development and lifelong learning 
และ สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลเพื่อน าไปสู่การพัฒนาตนเอง 
PC = Professional Characteristic 

ด้านที่ 1 : ความสามารถในการสอนและการประเมินการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
(A1 = Assessment for self development)  
ตลอดจนความสามารถในการสะท้อนกลับและตรวจสอบการปฏิบัตกิารสอนอย่างเป็น
ระบบ (T1 = Teaching Reflection)  

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
1. ความรู้ในการประเมินการสอนอย่างเป็นระบบ 
2. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรทัศนศลิป์ มาตรฐาน ศ1.1 และ ศ 1.2 ตัวชีวัด และ

ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการสอนศิลปะตามทฤษฏ ีDiscipline base art education (DBAE) 
(จากการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ในช่วงที่ 1) 
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3. ทักษะในการสร้างเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน (จากการพัฒนาสมรรถนะดา้น
ทักษะ ในช่วง 2) 

4. ความรู้ความเข้าใจในแนวทางในการพัฒนาตนเองของครูทัศนศิลป ์
(*รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 

 
ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารงานวิชาการ รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล) 

2. ครูทัศนศิลป์ทีม่ีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอน (มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 
10 ป ีอยู่ในระดับ คศ3 ขึ้นไป หรือผ่านการพัฒนาสมรรถนะมาแล้ว)  เพื่อท าหน้าที่เป็นพี่
เลี้ยง (Mentor) 

3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และครูในกลุ่มสาระศลิปะ 
4. ครูทัศนศิลป์ ผูเ้ข้ารับการพัฒนา 

รูปแบบการพฒันาที่เกี่ยวขอ้ง : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) 
และการจัดการความรู้ (KM) 

แนวทางและวธิีการในการพัฒนา 
แนวทาง วิธีการ 

1.พัฒนาความสามารถในการสอนและการ
ประเมินการสอนที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
พัฒนาความสามารถในการสะท้อนกลับและ
ตรวจสอบการปฏิบัติการสอนอย่างเป็นระบบ 

1.มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา โดย
มีครูพี่เลี้ยงคอยดูและและชี้แนะระหว่างอบรม
เป็นรายบุคคล 
 

2.มีการประเมินผลท้ายการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2.ให้ครูทัศนศลิป์ลองน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการ 
สะท้อนกลับและตรวจสอบการปฏิบัติการสอน
ของตนเองอย่างเป็นระบบ รวมทั้งประเมินการ
สอนที่ผ่านมาของตนเอง ผ่านการน าเสนอ 

3.มีระบบติดตามผลหลังการอบรม 
 

 

3.ให้มีการถามตอบปัญหา ผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) หรือ จัดกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความรู้ใน page facebook โดยให้ครูพี่เลี้ยงเป็น
ผู้ตอบ 
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แนวทาง วิธีการ 
4.ส่งเสริมให้เกดิการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ มี
การสร้างและจัดเก็บความรู้ที่ได้อย่างเป็นระบบ 
และน าไปสู่การพัฒนาตนเองของครูทัศนศิลป์ 
 

4.มีการรวบรวมสังเคราะห์ความรู้ ข้อค าถามที่พบ
บ่อย มาท าเป็นใบความรู้ หรือคู่มือเพื่อเผยแพร่ 
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการสอนและ
การประเมินการสอนที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ความสามารถในการสะท้อนกลับและตรวจสอบ
การปฏิบัติการสอนอย่างเป็นระบบ  

5.ส่งเสริมให้ครูทัศนศิลปม์ีการต่อยอดความรู้ 5.การตรวจสอบการปฏิบัติการสอนของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ทุกภาคเรียน และท าการบันทึกผล 
จัดเก็บ ตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

6.ส่งเสริมให้เกดิการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 6น าครูที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องครบปี
การศึกษา จัดให้เป็นครูพ่ีเลี้ยงต่อไป 

ผลทีค่าดหวัง 
1. ครทูัศนศลิปม์กีารประเมินการสอนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
2. ครูทัศนศิลป์น าผลการสะท้อนกลับและตรวจสอบการปฏิบัติการสอนอย่างเป็นระบบไปใช้

ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในครูทศันศิลป์ 
4. ผลสมัฤทธิ์ทางการสอน และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนดีขึ้น 

 
ช่วงที่ 4 การบูรณาการ : การพัฒนาสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Professional 
Characteristics = PC )ด้านความมีจริยธรรมและการเป็นแบบอย่างที่ดีProfessional Ethical 
standards and values = PE และด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Professional 
Development and lifelong learning = PD 
 
ด้านที่ 1 สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบคุคล  

วัฒนธรรมในการท างานร่วมกัน และความร่วมมือร่วมใจกับครูผู้สอนคนอืน่  
(T2 = Teamwork) 

องค์ความรู้พืน้ฐาน 
1. ความรู้ในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
2. ความรู้ในการแก้ปัญหา 
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3. ความรู้ และทกัษะในการใช้เทคโนโลยี (พฒันามาจากสมรรถนะด้านทักษะ) 
ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา  
2. ครูทัศนศิลป์ทีม่ีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอน (มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 

10 ป ีอยู่ในระดับ คศ3 ขึ้นไป หรือผ่านการพัฒนาสมรรถนะมาแล้ว)  เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้
ช่วยเหลือ 

3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และครูในกลุ่มสาระศลิปะ 
4. ครูทัศนศิลป์ ผูเ้ข้ารับการพัฒนา 
5. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในโรงเรียนอื่น และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

 
รูปแบบการพฒันาที่เกี่ยวขอ้ง : การจัดการความรู้ (KM) 
แนวทางและวธิีการในการพัฒนา 

แนวทาง วิธีการ 
1.ส่งเสริมให้เกดิวัฒนธรรมในการท างานร่วมกัน  1.มีการสร้าง community ในการแบ่งปัน 

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ระหว่างครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะในส่วนของ เนื้อหา สื่อการสอน มี
การระดมความคิดและแลกเปลี่ยนกัน 

2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับครูท่านอื่น 2.มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ
ครูผู้สอนรายวชิาอื่น โดยเลือกเนื้อหาที่มีความ
สอดคล้องและมีประโยชน์เกื้อกูลกัน 

3.ส่งเสริมให้เกดิการพัฒนาการท างานร่วมกัน
อย่างยั่งยืน 

3.มีการสร้างความรู้ และจัดเก็บความรู้อย่างเป็น
ระบบ เพื่อง่ายต่อการค้นคืน และน าไปใช้ต่อยอด
ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 

 
ผลทีค่าดหวัง 

1. เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและยั่งยืน 
2. เกิดความสามัคคีในกลุม่ครูผู้สอน เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างานรวมกัน 
3. ความรู้ได้รับการต่อยอด เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในครูทัศนศิลป์  
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ด้านที่ 2 สมรรถนะด้านความมีจริยธรรมและการเป็นแบบอย่างที่ดี 
ค่านยิมความเป็นครูทัศนศิลป์ (เข้าใจสังคมวัฒนธรรมทีแ่ตกต่าง /ยอมรับในความ
หลากหลายของผู้เรียน / การอุทิศตนต่อโรงเรียนและสังคม)  
D1 = Diversity and D2 = Dedication to school and community 

องค์ความรู้พืน้ฐาน 
1. ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. ความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของสังคมและวัฒนธรรม 
(*รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 

ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ รอง

ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล) 
2. ครูทัศนศิลป์ทีม่ีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอน (มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 

10 ป ีอยู่ในระดับ คศ3 ขึ้นไป หรือผ่านการพัฒนาสมรรถนะมาแล้ว)  เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้
ชี้แนะ 

3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และครูในกลุ่มสาระศลิปะ 
4. ครูทัศนศิลป์ ผูเ้ข้ารับการพัฒนา 

 
รูปแบบการพฒันาที่เกี่ยวขอ้ง : ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) และการจดัการความรู้ (KM) 
แนวทางและวธิีการในการพัฒนา 

แนวทาง วิธีการ 
1.ส่งเสริมให้เกดิความเข้าใจในผู้เรียนที่มีสังคม
และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
 

1.มีระบบพ่ีเลี้ยงคอยให้การชี้แนะ ให้ความรู้
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในผู้เรยีนที่มีสังคมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

2.ส่งเสริมความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนให้กับผู้เรียนที่มีสังคมและวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน 

2.ครูพี่เลี้ยงชี้แนะและแนะน าแนวทาง หรือ
รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนที่
มีสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

3.ปลูกฝังให้ครทูัศนศิลป์เห็นถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นส าคัญ และรู้จักอุทิศตนต่อโรงเรียน 

3.มีครูพี่เลี้ยงช้ีแนะให้ครูเห็นถึงความส าคัญของ
ประโยชน์ของส่วนรวม และเป็นตัวอย่างที่ด ี
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ผลทีค่าดหวัง 
1. ครูทัศนศิลป์เกิดความเข้าใจในความแตกต่างของสังคมและวัฒนาธรรม และสามารถ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมได้  
2. ครูทัศนศิลป์เสียสละ และรู้จกัอุทิศตนต่อโรงเรียน  

 
ด้านที่ 3 สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและพัฒนาของวิชาชีพให้เป็นที่
ยอมรับ 
(A2 = Advancement and A3 = Awareness and acceptance) 

องค์ความรู้พืน้ฐาน 
1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี และสื่ออิเลกทรอนิกส ์
2. ความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน 

ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา  
2. ครูทัศนศิลป์ทีม่ีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอน (มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 

10 ป ีอยู่ในระดับ คศ3 ขึ้นไป หรือผ่านการพัฒนาสมรรถนะมาแล้ว)  เพื่อเป็นผู้ช้ีแนะ 
3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และครูในกลุ่มสาระศลิปะ 
4. ครูทัศนศิลป์ ผูเ้ข้ารับการพัฒนา 

 
รูปแบบการพฒันาที่เกี่ยวขอ้ง : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ(Training) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) 

และการจัดการความรู้ (KM) 
แนวทางและวธิีการในการพัฒนา 

แนวทาง วิธีการ 
1.พัฒนาความรู้ในการท าวิจัยในชั้นเรียน และ
การท าผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ 

1.มีการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับ
การพัฒนาความรู้ในการท าวจิัยในชั้นเรียน และ
การท าผลงานวิชาการ และเทคนิคในการท า
ผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 

2.ส่งเสริมให้ครูสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนและ
ผลงานวิชาการได้ด้วยตนเอง 

2.ระหว่างการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการจัดครู
พี่เลี้ยงเพื่อคอยก ากับดูแลให้ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ เทคนิควิธีการท า
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วิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนแนวทางการท าวิทย
ฐานะ โดยเป็นการให้ค าชี้แนะรายบุคคล 

3.ส่งเสริมให้เกดิการพัฒนาอย่างมีประสิทธิผล 3.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบข้อสงสัย 
ระหว่างครูทัศนศิลป์ กับผู้ชี้แนะ 

4.ส่งเสริมเให้ครูทัศนศิลป์สามารถพัฒนาวิชาชีพ
ของตนให้เป็นที่ยอมรับ 
 

4.มีการรวบรวมองค์ความรู้ เทคนิควิธีการในการ
พัฒนาวิชาชีพ ตลอดจนตัวอย่างที่ถูกต้อง เพื่อให้
ครูทัศนศิลป์สามารถศึกษาและน าไปพัฒนา
วิชาชีพ 

ผลทีค่าดหวัง 
1. ครูทัศนศิลป์เกิดความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน และการท าผลงานทางวิชาการ 
2. ครูทัศนสิลป์สามารถน าความรู้ที่ได้ มาใชใ้นการสร้างผลงาน และพัฒนาวิชาชีพของตนเอง

อย่างต่อเนื่อง และท าให้วิชาชีพของตนเป็นที่ยอมรับ 
จะเห็นได้ว่ารูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะแต่ละสมรรถนะนั้นมีแนวทางและวิธีการในการ

พัฒนาตลอดจนการใช้รูปแบบในการพัฒนาและกลไกในการสนับสนุนที่แตกต่างกันไป ซึ่งเมื่อครู
ทัศนศิลป์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆผ่านรูปแบบพัฒนาที่เหมาะสม ยอมส่งผลให้ครู
ทัศนศิลป์มีสมรรถนะการสอนทางทัศนศิลป์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ยั่งยืน  

 
7. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1) ครูทัศนศิลป์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการสอนอย่างเต็มที่ และเกิดสมรรถนะการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ  

2) ครูทัศนศิลป์ มีโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะการสอนของตนเองอย่างเป็นระบบ ทั้งด้าน

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ จริยธรรมและค่านิยม ตลอดจนการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3) ผู้บริหารโรงเรียน มีแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ 
อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากผู้บริหารสามารถท าให้การด าเนินงานตาม “รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา” เกิดขึ้นในโรงเรียนได้
อย่างแท้จริงและยั่งยืน จะส่งผลให้คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาดีขึ้น เนื่องจาก
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการปฏิบัติงานอย่างร่วมมือจะช่วยให้เกิดการกระตุ้นการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูได้อีกทางหน่ึง  
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ตอนที่ 7 ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา  

 การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา นั้น เป็นการทดลองใช้รูปแบบบางส่วน  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ ครูทัศนศิลป์โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน โดยเลือกเฉพาะครูที่มีประสบการณ์ท างานไม่
เกิน 4 ปี จากโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง  

โดยแบ่งออกเป็นขั้นตอน ดังนี้  
1. ผลการประเมินสมรรถนะก่อนเข้าทดลอง (pre-test) 

ในการด าเนินการทดลอง เบื้องต้นผู้วิจัยได้มีการให้ผู้ทดลองท า pre-test เพื่อเลือกรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยผลการวิจัยพบว่า 

 
ตารางที่ 4.11 ผลการประเมินสมรรถนะครูก่อนเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ และการประเมินตนเองโดยครูทัศนศิลป์ 

สมรรถนะ หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูทัศนศิลป ์
ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD 

1. มีความรู้ความเข้าใจ ช านาญในเนื้อหาทางทัศนศิลป์
ครบทั้ง 4 ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศลิป
วิจารณ์ สุนทรียศาสตร์)  

2.53 0.51 2.60 0.50 

2. มีความสามารถในการสอนทัศนศิลป์ครบทั้ง 4 ด้าน  
(ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ 
สุนทรียศาสตร)์ 

2.40 0.50 2.53 0.51 

3. มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดช้ันปีของหลักสูตรทัศนศิลป์ 

2.87 0.43 3.03 0.49 

4. สามารถสะท้อนกลับ และตรวจสอบการปฏิบัติการ
สอนของตนเองอย่างเป็นระบบได ้

2.80 0.61 2.90 0.55 

5. สามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
ครูผู้สอนอื่น 

3.00 0.59 3.00 0.59 

6. มีความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะส่วนตวั 
ความสามารถ และลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2.50 0.57 2.60 0.56 
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สมรรถนะ หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูทัศนศิลป ์
ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD 

7. วิเคราะหแ์ละสังเคราะห์เนือ้หาในหลักสูตรทัศนศลิป์ 
และเลือกใหส้อดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด
ชั้นปีเพื่อใช้ในการจัดการเรยีนรู้ 

2.33 0.55 2.57 0.50 

8. มีทักษะในการวิเคราะห์เพ่ือเลือกระดับความ
เหมาะสมของเนื้อหาทั้ง 4 ด้านของทัศนศิลป์ให้
สอดคล้องกับระดับของผู้เรียน 

2.50 0.57 2.53 0.57 

9. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ทั้งใน4ด้านของทัศนศิลป ์

3.13 0.51 3.23 0.50 

10. สามารถใชเ้ทคโนโลยีในการค้นคว้าสื่อการสอน และ
จัดการเรียนการสอนได ้

3.77 0.73 3.90 0.66 

 11. มีการวิจัยในช้ันเรียนอยู่เสมอ (ทุกภาคเรียน) 2.27 0.74 2.50 0.63 
12. สามารถสร้างเกณฑ์มาตรฐานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ผู้เรียนได ้

2.67 0.61 2.80 0.55 

13. ท าผลงานวิชาการ เพื่อพัฒนาวิทยฐานะของตนอยู่
เสมอ 

2.20 0.66 2.60 0.50 

14. มีความรู้ความช านาญในการจัดการเรียนการสอน
ทางศิลปะ 

2.30 0.47 2.70 0.60 

15. มีความร่วมมือร่วมใจ สามารถท างานร่วมกับ
ครูผู้สอนคนอืน่ได้เป็นอย่างดี 

3.83 0.59 3.87 0.57 

16. ให้การช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน
ร่วมงานเพื่อพัฒนาการสอน 

3.47 0.68 3.57 0.63 

17. มีทัศนคตทิี่ดีต่อผู้เรียน ยอมรับความหลากหลาย
ของผู้เรียน 

3.70 0.53 3.60 0.50 

18. มีการวางตัวที่ดี และปฏิบัติตนป็นตัวอย่างที่ดี 3.77 0.68 3.73 0.64 
19. เข้าใจและตระหนักในความหลากหลายของสังคม
และรากฐานวฒันธรรมที่แตกต่างกัน 

3.47 0.91 3.40 0.97 

20. อุทิศตนต่อโรงเรียนและชุมชนอย่างเต็ม
ความสามารถ 

3.70 0.60 3.80 0.61 
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สมรรถนะ หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูทัศนศิลป ์
ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD 

21. มีการเตรียมการสอนก่อนคาบสอนทุกครั้ง 3.37 0.49 3.43 0.50 
22. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาตนเอง และพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ 

3.53 0.57 3.77 0.63 

23. มีส่วนช่วยพัฒนาวิชาชีพให้มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับ 3.53 0.63 3.80 0.71 
24. รักวิชาชีพและตระหนักถงึความส าคัญของวิชาชีพครู  4.07 0.87 4.10 0.84 
25. มีความสามารถในการสอนและประเมินการสอนที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อน าไปสู่การพัฒนาตนเองได้ 

2.47 0.51 2.63 0.49 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.05 0.85 3.17 0.80 
 

จากตารางที่ 4.11 ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินสมรรถนะครูทัศนศิลป์จากหัวหน้ากลุ่ม

สาระ ในภาพรวมอยู่ที่ระดับปานกลาง (�̅� = 3.05 , SD = 0.85) เมื่อพิจารณาแยกรายด้านสมรรถนะ
ของผลการประเมินสมรรถนะครูทัศนศิลป์จากหัวหน้าหมวด พบว่า สมรรถนะด้านจริยธรรมและ

ค่านิยม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (�̅� = 3.62 , SD = 0.72) รองลงมาคือสมรรถนะด้าน

คุณลักษณะ อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.33 , SD = 0.68) รองมาคือสมรรถนะการพัฒนาตนเอง

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.15 , SD = 0.94) ล าดับต่อมาคือสมรรถนะ

ด้านทักษะ อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.02 , SD = 0.78) และล าดับสุดท้ายคือสมรรถนะด้าน

ความรู้ อยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.49 , SD = 0.53) 
เมื่อพิจารณารายข้อของผลการประเมินสมรรถนะครูทัศนศิลป์จากหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้ผลดังนี้ 1) สมรรถนะด้านความรักวิชาชีพ

และตระหนักถึงความส าคัญของวิชาชีพครู (�̅�  =  4.07, SD = 0.87) รองลงมาคือ2) สมรรถนะด้าน

ความร่วมมือร่วมใจ สามารถท างานร่วมกับครูผู้สอนคนอื่น (�̅� = 3.83 , SD =0.59) ล าดับต่อมามี
ค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน2อันดับคือ 3) สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าสื่อการสอน และจัดการ

เรียนการสอนได้(�̅� = 3.77 , SD = 0.73 ) และ4) สมรรถนะด้านการวางตัวที่ดี และปฏิบัติตนป็

นตัวอย่างที่ดี(�̅� = 3.77 , SD = 0.68) รองลงมามีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน2อันดับคือ5) สมรรถนะด้านการมี

ทัศนคติที่ดีต่อผู้เรียน ยอมรับความหลากหลายของผู้เรียน (�̅� = 3.70 , SD =0.53 ) และ 6) 

สมรรถนะด้านการอุทิศตนต่อโรงเรียนและชุมชนอย่างเต็มความสามารถ (�̅� = 3.70 , SD =0.60) 
ล าดับต่อมามีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน2อันดับคือ 7) สมรรถนะด้านการให้ความส าคัญกับการพัฒนาตนเอง 

และพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ (�̅�  = 3.53 , SD = 0.57 ) และ  
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8) สมรรถนะด้านการมีส่วนช่วยพัฒนาวิชาชีพให้มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับ (�̅�  = 3.53 , SD = 0.63) 

9) สมรรถนะด้านการช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานเพื่อพัฒนาการสอน (�̅� = 
3.47 , SD =0.68) 10)สมรรถนะด้านความเข้าใจและตระหนักในความหลากหลายของสังคมและ

รากฐานวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน (�̅� = 3.47 , SD = 0.91) 11) สมรรถนะด้านการเตรียมการสอน

ก่อนคาบสอนทุกครั้ง (�̅�  = 3.37  , SD = 0.49) 12) สมรรถนะด้านการมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี

ร่วมสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทั้งใน4ด้านของทัศนศิลป์ (�̅� = 3.13 , SD = 0.51 ) 

13) สมรรถนะด้านการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับครูผู้สอนอื่น (�̅�  =3.00 , SD = 
0.59) 14) สมรรถนะด้านการมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีของ

หลักสูตรทัศนศิลป์ (�̅�  = 2.87 , SD = 0.43) 15) สมรรถนะด้านการสะท้อนกลับ และตรวจสอบการ

ปฏิบัติการสอนของตนเองอย่างเป็นระบบได้ (�̅� =2.80  , SD = 0.61 ) 16) สมรรถนะด้านการสร้าง

เกณฑ์มาตรฐานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนได้ (�̅� = 2.67, SD = 0.61) 17) สมรรถนะด้านการ
มีความรู้ความเข้าใจ ช านาญในเนื้อหาทางทัศนศิลป์ครบทั้ง 4 ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ 

ศิลปวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์) (�̅� = 2.53 , SD = 0.51) ล าดับต่อมามีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน2อันดับคือ 18) 
สมรรถนะด้านการมีความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะส่วนตัว ความสามารถ และลักษณะการเรียนรู้

ของผู้เรียน(�̅�  = 2.50 , SD = 0.57 ) และ 19) สมรรถนะด้านการมีทักษะในการวิเคราะห์เพื่อเลือก

ระดับความเหมาะสมของเนื้อหาทั้ง 4 ด้านของทัศนศิลป์ให้สอดคล้องกับระดับของผู้เรียน (�̅�  = 
2.50 , SD = 0.57 ) 20) สมรรถนะด้านความสามารถในการสอนและประเมินการสอนที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อน าไปสู่การพัฒนาตนเองได้ (�̅�  = 2.47 , SD =0.51 ) 21) สมรรถนะด้านการมี
ความสามารถในการสอนทัศนศิลป์ครบทั้ง 4 ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ 

สุนทรียศาสตร์) (�̅�  = 2.40 , SD = 0.51 ) 22) สมรรถนะด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาใน
หลักสูตรทัศนศิลป์ และเลือกให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีเพื่อใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ (�̅� = 2.33 , SD = 0.55 ) 23) สมรรถนะด้านการมีความรู้ความช านาญในการจัดการเรียน

การสอนทางศิลปะ(�̅�  = 2.30 , SD = 0.47 ) 24) สมรรถนะด้านการวิจัยในชั้นเรียนอยู่เสมอ (ทุก

ภาคเรียน) ( �̅� =2,27  , SD = 0.74 )  และล าดับสุดท้ายคือ 25) สมรรถนะด้านการท าผลงาน

วิชาการ เพื่อพัฒนาวิทยฐานะของตนอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ (�̅�  = 2.20 , SD =0.66)         
ในส่วนของผลการประเมินสมรรถนะการสอนก่อนเข้ารับการพัฒนาของครูทัศนศิลป์เอง จาก

ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินสมรรถนะครูทัศนศิลป์(ตนเอง)ก่อนการเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะ 

ในภาพรวมอยู่ที่ระดับปานกลาง (�̅� = 3.17 , SD = 0.80) เมื่อพิจารณาแยกรายด้านสมรรถนะของ
ผลการประเมินสมรรถนะครูทัศนศิลป์จากตัวครูทัศนศิลป์เอง พบว่า สมรรถนะด้านจริยธรรมและ
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ค่านิยม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (�̅� = 3.62 , SD = 0.69)   รองลงมาคือสมรรถนะด้าน

คุณลักษณะ อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.42 , SD = 0.68) รองมาคือสมรรถนะการพัฒนาตนเอง

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.32 , SD = 0.86) ล าดับต่อมาคือสมรรถนะ

ด้านทักษะ อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.12 , SD = 0.77) และล าดับสุดท้ายคือสมรรถนะด้าน

ความรู ้อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.67 , SD = 0.55) 
เมื่อพิจารณารายข้อของผลการประเมินสมรรถนะครูทัศนศิลป์จากตัวครูทัศนศิลป์เอง 

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาที่สุดไปน้อยที่สุด ได้ผลดังต่อไปนี้ 1) สมรรถนะด้านความรักวิชาชีพและ

ตระหนักถึงความส าคัญของวิชาชีพครู (�̅�  = 4.10, SD = 0.84 ) 2) สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี

ในการค้นคว้าสื่อการสอน และจัดการเรียนการสอนได้  (�̅� = 3.90 , SD = 0.66 ) 3) สมรรถนะด้าน

ความร่วมมือร่วมใจ สามารถท างานร่วมกับครูผู้สอนคนอื่นได้เป็นอย่างดี (�̅�  = 3.87 , SD = 0.57 ) 

4) สมรรถนะด้าน การมีส่วนช่วยพัฒนาวิชาชีพให้มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับ (�̅�  = 3.80  , SD = 0.71 

) 5) สมรรถนะด้านการอุทิศตนต่อโรงเรียนและชุมชนอย่างเต็มความสามารถ(�̅�  = 3.80 , SD = 0.61 
) 6) สมรรถนะด้านความส าคัญกับการพัฒนาตนเอง และพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอนอยู่เสมอ(�̅� = 3.77 , SD = 0.63  7) สมรรถนะด้านการวางตัวที่ดี และปฏิบัติตนป็นตัวอย่างที่ดี

(�̅�  = 3.73 , SD =  0.64) 8) สมรรถนะด้านความสามารถในการสอนและประเมินการสอนที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อน าไปสู่การพัฒนาตนเองได้(�̅� = 2.63 , SD = 0.49 ) 9) สมรรถนะด้านการมี

ทัศนคติที่ดีต่อผู้เรียน ยอมรับความหลากหลายของผู้เรียน (�̅�  = 3.60 , SD = 0.50 ) 10) สมรรถนะ

ด้านการช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานเพื่อพัฒนาการสอน (�̅� = 3.57  , SD = 

0.63  ) 11)สมรรถนะด้านการเตรียมการสอนก่อนคาบสอนทุกครั้ง (�̅� = 3.43 , SD = 0.50 ) 12) 
สมรรถนะด้านความเข้าใจและตระหนักในความหลากหลายของสั งคมและรากฐานวัฒนธรรมที่

แตกต่างกัน (�̅� =3.40  , SD = 0.97 ) 13) สมรรถนะด้านการมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทั้งใน4ด้านของทัศนศิลป์ (�̅� = 3.23 , SD = 0.50 ) 14) มี

ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตรทัศนศิลป์ (�̅�  = 3.03  , SD 

= 0.49 ) 15) สมรรถนะด้านการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับครูผู้สอนอื่น (�̅� = 3.00 , 
SD = 0.59) 16) สมรรถนะด้านการสะท้อนกลับ และตรวจสอบการปฏิบัติการสอนของตนเองอย่างเป็น

ระบบได้(�̅� = 2.90 , SD = 0.55) 17) สมรรถนะด้านการสร้างเกณฑ์มาตรฐานเพื่อประเมินผลการ

เรียนรู้ผู้เรียนได้ (�̅�  = 2.80 , SD = 0.55) 18) สมรรถนะด้านความรู้ความช านาญในการจัดการเรียน

การสอนทางศิลปะ(�̅� = 2.70  , SD = 0.60 ) ล าดับต่อมามีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน 3 อันดับคือ19) 
สมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจ ช านาญในเนื้อหาทางทัศนศิลป์ครบทั้ง 4 ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ 
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ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์)  (�̅�  = 2.60  , SD = 0.50 ) 20) สมรรถนะด้าน

ความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะส่วนตัว ความสามารถ และลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน (�̅�  = 
2.60  , SD = 0.56 ) และ 21) สมรรถนะด้านการท าผลงานวิชาการ เพื่อพัฒนาวิทยฐานะของตนอยู่

เสมอ (�̅� = 2.60 , SD = 0.50) 22) สมรรถนะด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตร

ทัศนศิลป์ และเลือกให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ (�̅� = 
2.57 , SD = 0.50 )  ล าดับต่อมามีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน2อันดับคือ 23) สมรรถนะด้านความสามารถใน

การสอนทัศนศิลป์ครบทั้ง 4 ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์) (�̅�  
= 2.53 , SD = 0.51 ) และ24 )สมรรถนะด้านการมีทักษะในการวิเคราะห์เพื่อเลือกระดับความ

เหมาะสมของเนื้อหาทั้ง 4 ด้านของทัศนศิลป์ให้สอดคล้องกับระดับของผู้เรียน (�̅� = 2.53  , SD = 
0.57  ) และล าดับสุดท้ายคือ 25) สมรรถนะด้านการวิจัยในชั้นเรียนอยู่เสมอ (ทุกภาคเรียน) เป็น

ล าดับสุดท้าย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ (�̅� = 2.50 , SD  = 0.63) 
 เมื่อหาค่าเฉลี่ยของผลการประเมินสมรรถนะครูทัศนศิลป์จากหัวหน้ากลุ่มสาระและตัวครู

ทัศนศิลป์เอง พบว่าผลการประเมินสมรรถนะครูทัศนศิลป์ก่อนการเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะ ใน

ภาพรวมอยู่ที่ระดับปานกลาง (�̅� = 3.11 , SD = 0.83) เมื่อพิจารณาแยกรายด้านสมรรถนะ สามารถ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้  สมรรถนะด้านจริยธรรมและค่านิยม อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (�̅� = 3.62 , SD = 0.71)  รองลงมาคือสมรรถนะด้านคุณลักษณะ อยู่ในระดับปาน

กลาง (�̅� = 3.38 , SD = 0.68) รองมาคือสมรรถนะการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อยู่ใน

ระดับปานกลาง (�̅� = 3.23 , SD = 0.71) ล าดับต่อมาคือสมรรถนะด้านทักษะอยู่ในระดับปานกลาง 

(�̅� = 3.07 , SD = 0.78) และล าดับสุดท้ายคือสมรรถนะด้านความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 
2.58 , SD = 0.54) 
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2. การเลือกรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ (บางส่วน) ไปใช้ในการทดลอง 
จากผลการประเมินสมรรถนะการสนอของครูทัศนศิลป์ก่อนเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะการ

สอน พบว่า องค์ประกอบสมรรถนะด้านความรู้ และสมรรถนะด้านทักษะ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น
ในการทดลองผู้วิจัยจึงเลือกทดลองการพัฒนาสมรรถนะการสอนในช่วงที่ 1 และ 2 คือเน้นไปที่การ
พัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ และการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะ โดยมีองค์ประกอบ 6 ส่วน คือ 1) 
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะส่วนตัวและการเรียนรู้ของผู้เรียน 2) การพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง4ด้าน มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตร 3) การพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์/สังเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตรทัศนศิลป์ และเลือกให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปี 4) การพัฒนาทักษะในการสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน 5) การพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัย เพื่อใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน  และ 6) การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และ
เลือกความเหมาะสมของเนื้อหาทัศนศิลป์ ที่สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน  
  ซึ่งการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้และทักษะ ช่วงที่ 1-2 นั้น จะมีการสอดแทรกเรื่อง
จริยธรรม คุณละกษณะ และการพัฒนาตนเองร่วมด้วย และการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้และ
ทักษะ ช่วงที่ 1-2 นั้น จะเป็นพื้นฐานและน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะช่วงที่ 3 และ 4 และส่งผลให้ครู
ทัศนศิลป์มีสมรรถนะการสอนทางทัศนศิลป์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ยั่งยืน โดยลักษณะการ
ทดลองเป็นการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ตาม model โดยมีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (Training) ร่วมกับการใช้การสอนงาน (Coaching) และการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) มีการเข้ากลุ่มท ากิจกรรม การลงมือปฏิบัติ การ workshop และการน าเสนอผลงาน 
และแสดงความคิดเห็นสะท้อนคิดร่วมกัน โดยมีการวางแผนแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ช่วง ดังนี ้

ช่วงที่ 1 : เป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะส่วนตัวและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การเลือกความเหมาะสมของเนื้อหาผู้เรียน ตลอดจนการสร้างเกณฑ์การประเมินผลเรียนการเรียนรู้  
ผ่านรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training) โดยลงมือปฏิบัติแบบกลุ่ม เพื่อทดลองออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่ตรงตามคุณลักษณะผู้เรียน ผสมผสานกับการสอนงาน (Coaching) โดยมีทีม
วิทยากรให้ค าชี้แนะรายกลุ่มและบุคคล มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเข้าใจความแตกต่าง
ของผู้เรียน คุณลักษณะที่ดีของครู การวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และมีการจัดการความรู้ (KM) เพื่อต่อ
ยอดความรู้ ร่วมด้วย 

ช่วงที่ 2 : เป็นการพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัย เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนทัศนศิลป์ และการส่งเสริมการจัดการความรู้  ผ่านรูปแบบการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (Training) มีการปฏิบัติสร้าง Page Facebook โดยให้ครูผู้เข้ารับการพัฒนาสมรรนะลง
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มือท า โดยมีวิทยากรคอยให้ค าชี้แนะ และผสมผสานกับการสอนงาน (Coaching) และมีการจัดการ
ความรู้ (KM) ร่วมด้วย 

ช่วงที่ 3 : เป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน มาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตร เพื่อน าไปออกแบบการจัดการเรียนการสอน มีการให้ความรู้
ความเข้าใจในตัวชี้วัดและให้ผู้เข้าร่วมทดลองปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนกรสอนและการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัด น าเสนอผลงาน และรับข้อเสนอแนะ (Training & Coaching) มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลจากการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้องเผยแพร่เข้ากลุ่ม 
Facebook เพื่อให้ครูสามารถน าไปศึกษาและเป็นตัวอย่าง และเกิดการจัดการความรู้ (KM) อย่างมี
ระบบ 

ช่วงที่ 4 : เป็นกจิกรรม AAR (After Action Report) ประมวลความรู้ การสะท้อนคิด และ
การวางแผนการจัดการความรู้ แนวทางการน าความรู้และทักษะที่ได้รับการพัฒนาไปต่อยอดความรู้
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยังยืน 
 
3. ผลการทดลองจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะ 

จากการทดลองพัฒนาสมรรถนะการสอนครูทัศนศิลป์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สามารถ
สรุปผลการทดลอง โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ได้ดังนี ้
 3.1 ช่วงที่ 1 : การพัฒนาความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะส่วนตัวและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การเลือกความเหมาะสมของเนื้อหาผู้เรียน ตลอดจนการสร้างเกณฑ์การประเมินผลเรียนการเรียนรู ้

รูปแบบการพัฒนา : เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบกับการสอนงาน ผ่านการ
บรรยายโดยใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆประกอบเนื้อหาค าบรรยาย เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเข้าใจคุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียนผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง ให้มีการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนมุมมองกับครูทัศนศิลป์ท่านอื่นๆ และมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการผ่านการแบ่งกลุ่มท า
กิจกรรมกลุ่มย่อย โดยให้วิเคราะห์ตัวชี้วัดและเลือกออกแบบการจัดการเรียนรู้  ที่น าไปสู่การเลือก
ความเหมาะสมของเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณลักษณะส่วนตัวและการ เรียนรู้ของผู้เรียและการ
ออกแบบเกณฑ์การประเมินผลผู้เรียนตามลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน  พร้อมทั้งน าสนอเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยระหว่างที่มีการวิเคราะห์นั้นจะมีครูเข้าไปช่วยชี้แนะ 
Coaching และตอบข้อสงสัย และมีการให้ผู้เข้าร่วมการอบรมน าเสนอผลงาน พร้อมทั้งวิทยากรได้ให้
ความรู้และข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผล  

ผลการพัฒนาสมรรถนะ : ครูทัศนศิลป์ที่เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะให้ความสนใจกับการ
บรรยายและกิจกรรมเป็นอย่างมาก โดยลักษณะการบรรยายเป็นการบรรยายให้ความรู้ประกอบคลิป
วิดิโอ การถามตอบและการทดลองให้เขียนการจัดการเรียนรู้ที่วิทยากรได้จัดขึ้น สามารถพัฒนาให้เกิด
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สมรรถนะด้านความรู้และทักษะได้ กล่าวคือ เกิดความรู้ความเข้าใจในทัศนศิลป์ เข้าใจลักษณะส่วนตัว
และการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยสามารถเลือกเนื้อหาในหลักสูตรให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน และ
สามารถสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผู้เรียนได้ โดยผู้เข้าร่วมได้ตอบสนองกิจกรรมด้วยความ
ตั้งใจ และมีการตอบโต้ถามตอบที่ชัดเจน มีการสะท้อนคิด รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู
ทัศนศิลป์ เกิดการพัฒนาสมรรถนะทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ และส่งผลต่อคุณลักษณะ จริยธรรม 
และน าไปสู่การพัฒนาตนเองของครูทัศนศิลป์ 
 3.2 ช่วงที่ 2 : การพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัย เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนทัศนศิลป์ และการส่งเสริมการจัดการความรู้  

รูปแบบการพัฒนา :  เป็นการให้ความรู้ผ่านการท ากิจกรรมเชิงปฏิบัติ และให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านการบรรยายประกอบตัวอย่าง 
และการเรียนรู้การสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ (page Facebook) ผ่านการลงมือปฏิบัติ โดยมีทีม
วิทยากรคอยให้ค าชี้แนะถึงแนวทางการปฏิบัติ  

ผลการพัฒนาสมรรถนะ : ในการทดลองช่วงนี้ ครูให้ความสนใจในระดับหนึ่ง เนื่องจาก
เบื้องต้นผู้เข้ารับการทดลองมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดีอยู่แล้ว ซึ่ง
การพัฒนาสมรรถนะครั้งนี้ช่วยเสริมพัฒนาให้ครูน าทักษะทางเทคโนโลยีร่วมสมัยที่มีอยู่แล้วไปใช้
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนศิลปะทั้ง 4 แกน สิ่งที่เห็นเด่นชัดจากการทดลองช่วงนี้คือการ
พัฒนาสมรรถนะส่งผลให้ครูทัศนศิลป์มีชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยผู้เข้าร่วมได้ตอบสนอง
ปฏิบัตกิิจกรรมการสร้างชมชนออนไลน์ (page Facebook) ด้วยความตั้งใจ  
 3.3 ช่วงที่ 3 : การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน มาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวช้ีวัดชั้นปีของหลักสูตร เพ่ือน าไปออกแบบการจัดการเรียนการสอน 

รูปแบบการพัฒนา : เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร และตัวชี้วัด ผ่านการ
บรรยายและยกตัวอย่าง พร้อมทั้งผ่านการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้และทักษะในการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยให้ผู้เข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะทดลองปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามตัวชี้วัด การก าหนดกิจกรรม ก าหนดภาระงาน และเกณฑ์ในการประเมิน พร้อมออกมา
น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับข้อเสนอแนะ (Training & Coaching) โดยขณะที่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติ 
วิทยากรก็ได้เดินดูและแนะน าการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

ผลการพัฒนาสมรรถนะ : การบรรยายประกอบการถามตอบและการทดลองให้เขียนการ
จัดการเรียนรู้ที่วิทยากรได้จัดขึ้น ผู้เข้าร่วมได้ตอบสนองกิจกรรมด้วยความตั้งใจ และมีการตอบโต้ถาม
ตอบที่ชัดเจน แสดงให้เห็นถึงความสนใจและเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจจนสามารถน าไปออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ได้จริง ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจในความเป็นมาของหลักสูตร เข้าใจตัวชี้วัด และ
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สามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่ตรงตามสาระ DBAE มาตรฐานช่วงชั้นพร้อมทั้งตัวชี้วัดได้
เป็นอย่างดี 
 3.4 ช่วงที่ 4 : กิจกรรม AAR (After Action Report) การท า Post-test ประมวลความรู้ การ
วางแผนการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยังยืน 

รูปแบบการพัฒนา : เป็นการพัฒนาผ่านการจัดการความรู้ โดยให้ผู้เข้าทดลองร่วมเสนอ 
สะท้อนคิดถึงสิ่งที่ได้รับและองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาสมรรถนะครั้งนี้ พร้อมทั้งก าหนดหน้าที่ 
วางแผนในการประสานงานเพื่อสานต่อการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ที่สร้างจากการพัฒนา
ในช่วงที่ 2 เพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ที่ยั่งยืนต่อไป  

ผลการพัฒนาสมรรถนะ : ผู้เข้ารับการทดลองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปองค์ความรู้
ที่ได้รับ โดยจากภาพรวมพบว่า ผู้เข้ารับการทดลองแสดงความเห็นว่าการจัดโครงการพัฒนา
สมรรถนะรูปแบบนี้มีประโยชน์มาก และท าให้เกิดการพัฒนาความรู้ และทักษะ ซึ่งตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการทดลอง เช่น นายพลเทพ ด ารงตระกูลกิจ ครูผู้ช่วยโรงเรียนพุทธจักรวิทยา กล่าว
ว่า “ตั้งแต่ผมเป็นครูมา ผมเข้าอบรมมาเยอะมาก แต่โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้พัฒนาสมรรถนะการ
สอนด้านทัศนศิลป์ส าหรับผมจริงๆ หากเทียบกับที่ผมเคยไปเข้าร่วมอบรมมาเขามักจะเอาศิลปินมาท า
การ workshop นั่งอยู่หน้าห้องแล้วให้ผมปฏิบัติงานถ้าครูเยอะบางทีเขาก็ดูไม่ทั่วถึง แต่ครั้งนี้ผม
สามารถน าสิ่งที่ผมเรียนรู้ไปใช้ได้จริง มีความรู้ มีความมั่นใจที่จะออกแบบจัดการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพ
ให้กับผู้เรียน โครงการนี้ได้น าวิทยากรที่เป็นครูจริงๆเหมือนกับผมมาสอน มาให้ค าชี้แนะ อย่างครูวีร
ยุทธ เขาท าให้ผมเห็นว่าการเข้าใจผู้เรียนเป็นอย่างไร เราสามารถประสบความส าเร็จทั้งในเรื่องการ
สอนนักเรียน และความก้าวหน้าในอาชีพครู ท าให้ผมเห็นภาพรวมของอนาคตของผม และเกิดความ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ ทักษะ เพื่อพัฒนาวิชาชีพตนเองต่อไป”และ  นายอุทัย นุ่นด า ครูโรงเรียน
สายน้ าผึ้งในพระอุปถัมภ์ กล่าวว่า “โครงการนี้ได้ท าให้ผมมีความรู้มากขึ้น มีความเข้าใจในสิ่งที่รู้สึดว่า
ตนเองเข้าถึงยากมาตลอดหลายปี นั่นคือ หลักสูตรและตัวชี้วัด รู้แนวทางการท าผลงาน การสร้าง
ผลงาน การเก็บผลงาน การพัฒนาตน ได้เห็นทัศนคติของนักเรียนสายวิทย์ที่มาเล่าในการท างานของ
ครูศิลป์ การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่น าไปสู่ความส าเร็จ ท าให้เกิดแรงบันดาลใจ ครูหลาย
ท่านที่มาวันนี้ ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมเป็นครูทัศนศิลป์ที่ดีต่อไป” เป็นต้น 
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4. ผลการประเมินสมรรถนะหลังเข้ารับการทดลอง (post test) 
จากผลการประเมินสมรรถนะของครูทัศนศิลป์ หลังจากผ่านการเข้าโครงการพัฒนาสมรรถนะ

การสอนของครูทัศนศิลป์ในระดับมัธยมศึกษา ได้ผลดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.12 ผลการประเมนิสมรรถนะการสอนของครูทัศนศิลป์ภายหลังได้รับการพัฒนา 
สมรรถนะ ค่าเฉลี่ย SD 

1. มีความรู้ความเข้าใจ ช านาญในเนื้อหาทางทัศนศิลป์ครบทั้ง 4 ด้าน  
(ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์)  

4.37 0.49 

2. มีความสามารถในการสอนทัศนศิลป์ครบทั้ง 4 ด้าน  4.30 0.60 
3. มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีของ
หลักสูตรทัศนศิลป ์

4.80 0.41 

4. สามารถสะท้อนกลับ และตรวจสอบการปฏิบัติการสอนของตนเองอยา่ง
เป็นระบบได ้

4.20 0.55 

5. สามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับครูผู้สอนอื่น 4.43 0.50 
6. มีความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะส่วนตวั ความสามารถ และลักษณะ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.30 0.53 

7. สามารถวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตรทัศนศิลป ์และเลือก
ใหส้อดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดชั้นปเีพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนรู ้

4.40 0.50 

8. มีทักษะในการวิเคราะห์เพื่อเลือกระดับความเหมาะสมของเน้ือหาทั้ง 
4 ด้านของทัศนศิลป์ให้สอดคล้องกับระดับของผู้เรียน 

4.43 0.50 

9. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ทั้งใน4ด้านของทัศนศิลป์  

4.37 0.61 

10. สามารถใชเ้ทคโนโลยีในการค้นคว้าสื่อการสอน และจดัการเรียนการ
สอนได ้

4.83 0.38 

11. สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได ้ 3.87 0.51 
12. สามารถสร้างเกณฑ์มาตรฐานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนได้ 4.47 0.51 
13. สามารถท าผลงานวิชาการ เพื่อพัฒนาวิทยฐานะของตนได้ 3.83 0.65 
14. มีความรู้ความช านาญในการจัดการเรียนการสอนทางศิลปะ 4.30 0.47 
15. สามารถท างานร่วมกับครูผู้สอนคนอื่นได้เป็นอย่างดี 4.67 0.48 
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สมรรถนะ ค่าเฉลี่ย SD 
16. สามารถช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมงานเพื่อ
พัฒนาการสอน 

4.87 0.35 

17. มีทัศนคตทิี่ดีต่อผู้เรียน ยอมรับความหลากหลายของผู้เรียน 4.60 0.50 
18. สามารถปฏิบัติตนป็นตัวอย่างที่ดี 4.63 0.49 
19. เข้าใจและตระหนักในความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน 

4.53 0.57 

20. มุ่งมั่นที่จะอุทิศตนต่อโรงเรียนและชุมชนอย่างเต็มความสามารถ 4.60 0.50 
21. เห็นความส าคัญของการเตรียมการสอนก่อนคาบสอนทุกครั้ง 4.67 0.55 
22. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาตนเอง และพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน 

4.87 0.35 

23. คิดว่าตนเองมีส่วนช่วยพัฒนาวิชาชีพให้มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับ 4.60 0.56 
24. รักวิชาชีพและตระหนักถงึความส าคัญของวิชาชีพครู  4.70 0.47 
25. มีความสามารถในการสอนและประเมินการสอนที่มปีระสิทธิภาพเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาตนเองได้ 

4.30 0.53 

เฉลี่ย 4.48 0.57 
 

จากตารางที่ 4.12 ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินสมรรถนะครูทัศนศิลป์หลังการเข้ารับ

การพัฒนาสมรรถนะ ในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก (�̅� = 4.48 , SD = 0.57) เมื่อพิจารณาแยกรายด้าน
สมรรถนะของผลการประเมินสมรรถนะครูทัศนศิลป์จากตัวครูทัศนศิลป์เอง พบว่าสมรรถนะทุกตัวมี

การพัฒนาขึ้น โดยสมรรถนะด้านจริยธรรมและค่านิยม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (�̅� = 

4.65 , SD = 0.49) รองลงมาคือสมรรถนะด้านคุณลักษณะ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.62 , SD = 

0.52) ล าดับต่อมาคือสมรรถนะด้านทักษะ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.53 , SD = 0.53) รองมาคือ

สมรรถนะการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (�̅� = 4.43 , SD = 0.63) อยู่ในระดับมาก และ

สมรรถนะด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.41 , SD = 0.53) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณารายข้อของผลการประเมินสมรรถนะครูทัศนศิลป์จากตัวครูทัศนศิลป์เองหลังเข้า

รับการพัฒนาสมรรถนะการสอน เรียงจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้ผลดังนี้   ล าดับแรกมี
ค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน2อันดับคือ 1) สมรรถนะด้านการช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน

เพื่อพัฒนาการสอน  (�̅� = 4.87 , SD = 0.35) และ 2) สมรรถนะด้านความส าคัญกับการพัฒนา

ตนเอง และพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  (�̅� = 4.87 , SD = 0.35) รองลงมามี
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ค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน2อันดับคือ 3) สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าสื่อการสอน และจัดการ

เรียนการสอนได้  (�̅� = 4.83 , SD = 0.38) และ 4) สมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน

การเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตรทัศนศิลป์  (�̅� = 4.80 , SD = 0.41) 5) สมรรถนะด้านความ

รักวิชาชีพและตระหนักถึงความส าคัญของวิชาชีพครู  (�̅� = 4.70 , SD = 0.47) ล าดับต่อมามีค่าเฉลี่ย

ที่เท่ากัน2อันดับคือ 6) สมรรถนะด้านการท างานร่วมกับครูผู้สอนคนอื่นได้เป็นอย่างดี  (�̅� = 4.67 , 

SD  = 0.48) และ 7) สมรรถนะด้านความส าคัญของการเตรียมการสอนก่อนคาบสอนทุกครั้ง  (�̅� = 

4.67 , SD  = 0.55) 8) สมรรถนะด้านการปฏิบัติตนป็นตัวอย่างที่ดี  (�̅� =4.63 , SD = 0.49)  ล าดับ
ต่อมามีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน 3อันดับคือ 9) สมรรถนะด้านการมีทัศนคติที่ดีต่อผู้เรียน ยอมรับความ

หลากหลายของผู้เรียน  (�̅� = 4.60 , SD = 0.50) 10) สมรรถนะด้านความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนต่อ

โรงเรียนและชุมชนอย่างเต็มความสามารถ (�̅� =4.60  , SD  = 0.50) และ 11) สมรรถนะด้านการคิด

ว่าตนเองมีส่วนช่วยพัฒนาวิชาชีพให้มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับ (�̅� = 4.60, SD = 0.56)  12) 

สมรรถนะด้านความเข้าใจและตระหนักในความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน (�̅� 
= 4.53 , SD  = 0.57) 13) สมรรถนะด้านการสร้างเกณฑ์มาตรฐานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน

ได้ (�̅� = 4.47  , SD = 0.51) ล าดับต่อมามีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน2อันดับคือ 14) สมรรถนะด้านการบูรณา

การการจัดการเรียนการสอนร่วมกับครูผู้สอนอื่น  (�̅� = 4.43 , SD = 0.50) และ 15) สมรรถนะด้าน
การมีทักษะในการวิเคราะห์เพื่อเลือกระดับความเหมาะสมของเนื้อหาทั้ง 4 ด้านของทัศนศิลป์ให้

สอดคล้องกับระดับของผู้เรียน (�̅� = 4.43 , SD = 0.50) 16) สมรรถนะด้านการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตรทัศนศิลป์ และเลือกให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีเพื่อ

ใช้ในการจัดการเรียนรู้ (�̅� = 4.40 , SD = 0.50)  ล าดับต่อมามีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน2อันดับคือ 17) 
สมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจ ช านาญในเนื้อหาทางทัศนศิลป์ครบทั้ง 4 ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ 

ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์) (�̅� = 4.37 , SD = 0.49) และ 18) สมรรถนะด้าน
การมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทั้งใน4ด้านของทัศนศิลป์ 

(�̅� = 4.37 , SD = 0.61) ล าดับต่อมามีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน4อันดับคือ 19) สมรรถนะด้านความสามารถ

ในการสอนทัศนศิลป์ครบทั้ง 4 ด้าน  (�̅� = 4.30, SD = 0.60) 20) สมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจ

ในคุณลักษณะส่วนตัว ความสามารถ และลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน(�̅� = 4.30 , SD = 0.53) 21) 

สมรรถนะด้านความรู้ความช านาญในการจัดการเรียนการสอนทางศิลปะ (�̅� = 4.30, SD = 0.47) 
และ 22) สมรรถนะด้านความสามารถในการสอนและประเมินการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อน าไปสู่

การพัฒนาตนเองได้ (�̅� = 4.30 , SD = 0.53)  23) สมรรถนะด้านการสะท้อนกลับ และตรวจสอบ

การปฏิบัติการสอนของตนเองอย่างเป็นระบบได้ (�̅� = 4.20 , SD = 0.55) 24) สมรรถนะด้านการท า
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วิจัยในชั้นเรียนได้ (�̅� = 3.87 , SD = 0.51) และ 25) สมรรถนะด้านการท าผลงานวิชาการ เพื่อ

พัฒนาวิทยฐานะของตนได้  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ (�̅� = 3.83 , SD  = 0.65) เป็นล าดับสุดท้าย 
เมื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการประเมินสมรรถนะการสอนก่อนการ

เข้าโครงการพัฒนาสมรรถนะและหลังการรับการพัฒนาสมรรถนะของครูทัศนศิลป์ทัศนศิลป์ พบว่า 
 

ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงผลการประเมินสมรรถนะการสอนก่อนการ
เข้าโครงการพัฒนาสมรรถนะและหลังการรับการพัฒนาสมรรถนะของครูทัศนศิลป ์

ผลการประเมินสมรรถนะ จ านวน x  SD t P 
ก่อนอบรม 30 3.17 .26 20.623** .00 
หลังอบรม 30 4.48 .28   

** p<.05 

 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ครูทัศนศิลป์มีสมรรถนะการสอนทัศนศิลป์หลังการเข้าโครงการ
พัฒนาสมรรถนะการสอน สูงกว่าก่อนการเข้าโครงการพัฒนาสมรรถนะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ผ่านแบบประเมินสมรรถนะ (ปลายเปิด) หลังจากผ่าน
การเข้าโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนของครูทัศนศิลป์ในระดับมัธยมศึกษา ครูทัศนศิลป์ให้ความ
คิดเห็นเพิ่มเติม โดยแบงออกเป็น 3 ประเด็นดังต่อไปนี ้

1. ความคิดเหน็ของครูต่อโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนฯ 
ครูทัศนศิลป์มีความเห็นว่าเป็นประโยชน์มากเพราะท าให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู

ด้วยกัน ช่วยให้ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และความรู้ และช่วยสร้างเครือข่ายครู
ให้รู้จักกันมากขึ้น และท าให้ตระหนักถึงบทบาทส าคัญของครูศิลปะ รวมทั้งได้แชร์ประสบการณ์ที่ดี
จากวิทยากรที่เป็นตัวอย่างที่ดีและครูผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกัน การเข้าโครงการครั้งนี้ครูมีความเห็นว่า
ส่งผลให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมและได้กิจกรรมใหม่ๆเพื่อไปสอนนักเรียน  มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนของตนเองให้มีความหลากหลายและมีความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการสอนศิลปะ น าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการ
เรียนการสอน และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพตนเองและผู้เรียน การเข้าโครงการครั้งนี้
ยังส่งผลให้ครูเห็นถึงความส าคัญในการวัดผลประเมินผลและสามารถน าไปใช้นการท างานได้จริง ได้
เรียนรู้มุมมองใหม่ๆจากเพื่อนร่วมวิชาชีพ ได้ปรับทัศนคติในการท างานของตนเองให้ดีขึ้น เกิดการ
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เรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีจิตส านึกและน าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้
ดีขึ้น 

2. สมรรถนะที่ครไูด้รับการพัฒนา จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนฯ 
ครูทัศนศิลป์มีความเห็นว่า ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร ที่มาที่ไปของหลักสูตร เพื่อ

เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด รวมทั้งความรู้และทักษะในการวัดและประเมินผล ความรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัด ความรู้
ในศิลปะ 4 แกน เกิดทักษะในการวิเคราะห์เนื้อหาที่จะใช้สอน และทักษะการน าตัวชี้วัดไปใช้
ออกแบบการจัดการเรียนการสอน เกิดความรู้และทักษะการเขียนหน่วยการเรียนรู้และแผนการสอน
ที่ตรงตามตัวชี้วัดและมีความละเอียดลึกซึ้งมากขึ้น มีความสามารถในการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนกับเทคโนโลยีในปัจจุบันจนสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่น าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ ได้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนและประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มเติม เทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย เพื่อน าไปเผยแพร่ให้ครูในกลุ่มสาระ เกิดความเข้าใจในตัวผู้เรียน และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เข้าถึงหัวใจของนักเรียนวัยรุ่นยุคใหม่ เกิดสมรรถนะในการท างาน เกิดทักษะในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น การท างานเป็นกลุ่ม และการสร้างเครือข่ายการศึกษาทัศนศิลป์ ได้พัฒนาความคิด 
การเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับบริบท สถานการณ์ที่พบเจอ สืบเนื่องจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และการตักตวงความรู้จากวิทยากรระหว่างการอบรม ส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดี รู้แนวทางในการพัฒนา
ตนเอง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองต่อไป 

3. ความคิดเหน็เพิ่มเติม  
ต้องการให้มีการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนแบบนี้อีก เพราะเป็นการสอนในสิ่งที่

ครูทัศนศิลป์ไม่ถนัด และมีประโยชน์มาก ท าให้เข้าใจบทบาทการสอนของครูทัศนศิลป์มากขึ้น และ
น าไปสู่การพัฒนาตนเอง โครงการนี้ส่งผลให้มีพื้นที่ในการเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ร่วมกัน และเห็นว่าควรมีการพัฒนาสมรรถนะอีกอย่างน้อยมีปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ซึ่งเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อการสอนและการพัฒนาตนเองและผู้เรียน โดยครูทัศนศิลป์มีความเห็นอีกว่าชอบ
โครงการที่มีทั้งวิชาการ และปฏิบัติการแบบนี้เพราะได้รับความรู้และเข้าใจ ได้รับฟังประสบการณ์และ
ความรู้จากวิทยากรผู้เข้าร่วมที่หลากหลาย ได้แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและความรู้ต่างๆใน
การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยอยากให้มีการพัฒนาสมรรถนะครูเรื่อยๆ เพื่อเป็นการต่อ
ยอดความรู้และการกระจายเครือข่าย การเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆที่ช่วยส่งเสริมทักษะในการสอน
ทัศนศิลป์กับนักเรียน และเห็นว่าโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนรูปแบบนี้เป็นโครงการที่ดี ท าให้
ครูได้พัฒนาตนเองและสมรรถนะการสอนได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ครูทัศนศิลป์ให้ความเห็นว่า ควรให้
วิทยากรที่เชี่ยวชาญบรรยาย สอนเกี่ยวกับรูปแบบการสอนทีใช้ด้วย และอยากให้มีการสอนเทคนิคสี
ต่างๆแบบ workshop เพิ่มเติมด้วย 
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5. ผลจากการติดตามผลผู้เข้าร่วมทดลอง  

จากการติดตามผลสมรรถนะของครูทัศนศิลป์ หลังจากผ่านการเข้าโครงการพัฒนาสมรรถนะ
การสอนของครูทัศนศิลป์ในระดับมัธยมศึกษา และมีการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสังคม
อออนไลน์อย่างต่อเนื่องหลังเข้ารับการทดลองเป็นเวลา 1 เดือน ผ่านการสังเกต และสัมภาษณ์ พบว่า
ครูทัศนศิลป์ที่เข้าร่วมทดลองมีการพัฒนาสมรรถนะการสอนของตนเองดีขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ครูทัศนศิลป์สามารถน าความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทางทัศนศิลป์ 4 แกน 
ความรู้ความเข้าใจในตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะของ
ผู้เรียนตลอดจนการวัดปละประเมินผลผู้เรียน ไปประยุกต์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเองได้ดีขึ้น ครูทัศนศิลป์ส่วนมากสามารถเข้าใจถึงแก่นของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดทาง
ทัศนศิลป์ ส่งผลให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนศิลปะในโรงเรียนได้ดีขึ้น โดยสามารถ
สรุปผลแยกตามการพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆได้ดังนี้ 

5.1 สมรรถนะด้านความรู้ ครูทัศนศิลป์ส่วนมากคิดว่ารูปแบบในการทดลองที่ได้รับมี
ความเหมาะสม การที่มีผู้ชี้แนะขณะทดลองท าส่งผลให้มีความเข้าใจมากขึ้นและได้รับความรู้ทันที 
การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านสังคมออนไลน์ (Social network) มีประโยชน์เป็น
อย่างมาก เพราะเป็นความรู้ที่มีการสื่อสารสองทาง มีการต่อยอดขึ้นเรื่อยๆและสามารถน าความรู้ไป
ใช้ได้ทันที และมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

5.2 สมรรถนะด้านทักษะ ครูทัศนศิลป์ให้ความเห็นว่า มีทักษะในการจัดการเรียนการ
สอนดีขึ้น สามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่ตรตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดได้ 
สามารถท าแผนการจัดการเรียนการสอน ออกแบบกิจกรรมและการวัดประเมินผลที่ตรงตามตัวชี้วัด
และคุณลักษณะผู้เรียนได้ดีขึ้น ในส่วนของเทคโนโลยีครูส่วนมากมีความรู้พื้นฐานก่อนการเข้ารับการ
ทดลองอยู่แล้ว มีความเห็นว่าสามารถน าความรู้ทางเทคโนโลยีที่มี มาประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ได้ดีขึ้น 

5.3 สมรรถนะด้านคุณลักษณะ ครูทัศนศิลป์มีความเห็นว่า การได้รับการพัฒนา
สมรรถนะด้านความรู้และทักษะ ส่งผลต่อความสามารถในการตรวจสอบการปฏิบัติการสอนของตนได้
อย่างมีระบบมากขึ้น เนื่องจากได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
ถูกต้อง จึงสามารถสะท้อนกลับการจัดการเรียนการสอนของตนและน าไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะของ
ตนเองได้ นอกจากนี้การได้รับการพัฒนาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จัดตั้งกลุ่ม ชุมชนเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์นั้น ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนครูทัศนศิลป์ด้วยกันและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น 
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5.4 สมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม ครูทัศนศิลป์มีความเห็นว่า การ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจในความแตกต่างของผู้เรียนส่งผลให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความ
หลากหลายของผู้เรียนได้ดีขึ้น แต่ควรมีการให้ความรู้เพิ่มเติมเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากผู้เรียนมีบริบท
ที่แตกต่างกัน ในส่วนของการอุทิศตนครูทัศนศิลป์เห็นว่า วิทยากรที่ให้ความรู้ในช่วงของการทดลอง
นั้นสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครุทัศนศิลป์ที่เข้ารับการทดลอง และคิดว่าครูทุกคนรู้จักอุทิศตน
ให้กับโรงเรียนและสังคมอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วิชาชีพคร ู

5.5 ด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครูทัศนศิลป์เห็นว่า การที่ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจตลอดจนทักษะในสร้างแผลการจัดการเรียนรู้นั้น ส่งผลให้ครูทัศนศิลป์สามารถ
เข้าใจและน าความรู้ทีได้รับไปใช้ในการประเมินการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสู่การพัฒนา
ตนเองได้ และในส่วนของการตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วนช่วยในการพัฒนาวิชาชีพของตนให้
เป็นที่ยอมรับนั้น ครูทัศนศิลป์มีคามเห็นว่าตนเองมีความตระหนักในส่วนขี้อยู่แล้วตั้งแต่เข้าสู่วิชาชีพ
ครู และพร้อมที่จะพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 ซึ่งนอกจากนี้ จากการติดตามผลหลังจากการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอน
ส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูทัศนศิลป์มีความคิดเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ประเด็นการได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ ดังต่อไปนี ้

1. ครูทัศนศิลป์เห็นว่าควรมีการพัฒนาสมรรถนะโดยเฉพาะสมรรถนะด้านความรู้และทักษะ
อย่างต่อเนื่องทุกๆ 1 ปีการศึกษา เพราะสามารถน าความรู้เหล่านีไปประยุกต์ใช้กับการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองได ้

2. ครูทัศนศิลป์เห็นว่าควรมีการจัดให้ความรู้ในการท าวิจัยในชั้นเรียน มีการชี้แนะแนวทางให้
ตัวอย่างเพ่ือให้ครูสามารถเข้าใจการท าวิจัยในชั้นเรียนที่ถูกต้องและน าไปใช้ได้ 

3. ครูทัศนศิลป์อยากให้ผู้บริหารสนับสนุนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้ทัดเทียมสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ 

4. ครูทัศนศิลป์เห็นว่า การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์ (Social network) 
มีประโยชน์อย่างมาก สามารถท าให้ได้รับความรู้ได้อย่างรวดเร็ว และน าความรู้ไปใช้ได้ทันที และ
ส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพือนครู เกิดความสัมพันธ์อันดีและรู้จักเพื่อนครูทัศนศิลป์ด้วยกัน
มากขึ้น ถือว่ามีประโยชน์มากและอยากให้มีอย่างต่อเนื่อง 

สรุปคือ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ช่วยให้ครูทัศนศิลป์สามารถพัฒนาสมรรถการสอนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูทัศนศิลป์
มีสมรรถนะการสอนทัศนศิลป์หลังการเข้าโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอน สูงกว่าก่อนการเข้า
โครงการพัฒนาสมรรถนะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างย่ังยืน 



 

 

บทที่ 5 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพอันพึงประสงค์ของการพัฒนาสมรรถนะ
การสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 2) พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการ
สอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
การสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) โดย
ใช้วิธีวิจัยแบบ  Sequential Transformative โดยประชากร กลุ่มตัวอย่าง และแหล่งข้อมูลที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้แบง่ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการวิจัย และ 3) ครูทัศนศิลป์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 4) ผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา  ทั้งนี้การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย และลักษณะข้อมูลที่ต้องการได้รับในขั้นตอนนั้น ๆ เป็นส าคัญ  การเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้ง
นี้มีการใช้เครื่องมือวิจัยที่หลากหลาย ได้แก่ 1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวัง  2) 
แบบสัมภาษณ์สภาพที่พึงประสงค์และวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม 3) แบบประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 4) แบบประเมินสมรรถนะการสอน การวิจัยครั้งนี้มี
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 2) 
การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน คือ การวิเคราะห์ค่าร้อยละ (%) การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 3) การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น โดยใช้การวิเคราะห์ Modified 
Priority Needs Index (PNIModified)  

โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้
 
1. สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ 3 ส่วน ได้แก่ 1) สภาพ
ปัจจุบัน สภาพอันพึงประสงค์ของการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 2) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 
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 โดยมีรายละเอียดของผลการวิจัยในแต่ละส่วน ดังต่อไปนี ้
1.1 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ 
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะทางการสอนที่คาดหวังของครูทัศนศิลป์ ใน

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ การจัดการความรู้  (�̅� = 4.58 , SD 

= 0.45)การฝึกอบรม (�̅� = 4.22 , SD = 0.55) การใช้ระบบพี่เลี้ยง (�̅� = 4.11 , SD = 0.51) การ

สอนงาน (�̅� = 3.97 , SD = 0.54) การนิเทศ (�̅� = 3.94 , SD = 0.56) และการให้ค าปรึกษา (�̅� = 
3.91 , SD = 0.55) ตามล าดับ ส่วนรูปแบบในการพัฒนาสภาพสมถรรนะทางการสอนปัจจุบันหรือ
สมรรถนะที่ปฏิบัติจริงของครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด 

คือ การให้ค าปรึกษา (�̅� = 3.01 , SD = 0.63) การใช้ระบบพี่เลี้ยง (�̅� = 2.95 , SD = 0.60) การ

นิเทศ (�̅� = 2.94, SD = 0.65) การสอนงาน (�̅� = 2.82 , SD = 0.65) การฝึกอบรม (�̅� = 2.65 , 

SD = 0.64) และการจัดการความรู้ (�̅� = 2.46 , SD = 0.65) ตามล าดับ เมื่อน ารูปแบบในการพัฒนา
มาหาล าดับความต้องการจ าเป็น พบว่าการจัดการความรู้ มีล าดับความต้องการจ าเป็นล าดับแรก (PNI 
= 0.88) รองลงมาคือ การฝึกอบรม (PNI = 0.64) การสอนงาน (PNI = 0.41) การใช้ระบบพี่เลี้ยง 
(PNI = 0.40) การนิเทศ (PNI = 0.64) และการให้ค าปรึกษาเป็นล าดับสุดท้าย (PNI = 0.32) 

เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของการใช้รูปแบบ พบว่า การบูรณาการรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ใน
การพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์เพื่อให้เกิดการพัฒนา มีล าดับความต้องการจ าเป็นมาก
ที่สุด ในด้านของการให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ พบว่า การให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาสมรรถนะครูทัศนศิลป์ให้เกิดการพัฒนาด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI = 1.21) รองลงมาคือทักษะ (PNI = 1.02) ล าดับต่อมาคือ
ความรู้ (PNI =1.01) ด้านคุณลักษณะ(PNI = 0.84) และการให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะให้
เกิดการพัฒนาด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม มีความส าคัญเป็นล าดับสุดท้าย (PNI = 0.83) 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมรายข้อของสมรรถนะทางการสอนทางทัศนศิลป์ 5 ประการ อัน
ได้แก่ สมรรถนะด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ ด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม และ
ด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในทั้ง 6 รูปแบบการพัฒนา พบว่ามี 24 ข้อที่มีระดับ
ความต้องการจ าเป็นที่อยู่ในระดับสูงกว่าค่ากลาง (มากกว่า 0.65) ซึ่งเมื่อพิจารณาเฉพาะข้อที่ระดับ
ความต้องการจ าเป็นสูงในรายรูปแบบการพัฒนาพบว่า อยู่ในรูปแบบการจัดการความรู้มากที่สุด 
(จ านวน 10 ข้อ) รองลงมาคืออยู่ในรูปแบบการฝึกอบรม (จ านวน 7 ข้อ) รองลงมาคือ อยู่ในรูปแบบ
การสอนงาน (จ านวน 4 ข้อ) สุดท้ายคืออยู่ในระบบพี่เลี้ยง (จ านวน 3 ข้อ) และไม่พบข้อที่มีค่าล าดับ
ความต้องการจ าเป็นที่อยู่ในระดับสูงกว่าค่ากลางที่อยู่ในรูปแบบการให้ค าปรึกษา และการนิเทศ 
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ในส่วนของข้อที่มีค่าล าดับความต้องการจ าเป็นที่อยู่ในระดับสูงกว่าค่ากลางทั้ง 24 ข้อแยก
ตามสมรรถนะทางการสอนทัศนศิลป์ทั้ง 5 ด้าน พบว่าสมรรถนะที่พบอยู่ในกลุ่มล าดับความต้องการ
จ าเป็นสูงมากที่สุด คือ สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสมรรถนะด้าน
ทักษะ (จ านวนด้านละ 7 ข้อ) รองลงมาคือสมรรถนะด้านความรู้ (จ านวน 6 ข้อ) และสุดท้ายคือ
สมรรถนะด้านคุณลักษณะ และสมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม (จ านวนด้านละ 2 ข้อ) 
ซึ่งเมื่อพิจารณาลงในรายละเอียดความสัมพันธ์ของรูปแบบและสมรรถนะ พบว่าอยู่ในรูปแบบการ
จัดการความรู้มากที่สุดจ านวน 10 ข้อ ประกอบด้วยสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 3 ข้อ รองลงมาคือด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ ด้านละ 2 ข้อเท่าๆกัน 
และสุดท้ายคือด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม 1 ข้อ ในส่วนของการฝึกอบรมนั้น มี 7 ข้อ 
ประกอบด้วยสมรรถนะด้านความรู้มีจ านวนมากที่สุด คือ 3 ข้อ รองลงมาคือ ด้านทักษะ และด้านการ
พัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านละ 2 ข้อเท่าๆกัน ในส่วนของการสอนงาน มีจ านวนทั้งสิ้น 
3 ข้อ ประกอบด้วยสมรรถนะด้านความรู้ 2 ข้อ และ ด้านทักษะ 2 ข้อ ในรูปแบบสุดท้ายที่พบว่าข้อที่
มีค่าระดับความต้องการจ าเป็นที่อยู่ในระดับสูงคือระบบพี่เลี้ยง ที่มีจ านวน 4 ข้อนั้น ประกอบด้วย
สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งมีมากที่สุด จ านวน 2 ข้อ และด้าน
มาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม 1 ข้อ และไม่พบข้อที่มีค่าระดับความต้องการจ าเป็นที่อยู่ในระดับสูง
กว่าค่ากลางที่อยู่ในรูปแบบการให้ค าปรึกษา และการนิเทศ 

 เมื่อน ารูปแบบในการพัฒนาหลักที่มีค่าล าดับความต้องการจ าเป็นที่อยู่ในระดับสูงกว่าค่า
กลาง มาพิจารณารายด้าน และรายข้อของการพัฒนาองค์ประกอบสมรรถนะทางการสอนทัศนศิลป์
ย่อยในแต่รูปแบบ พบว่า 1) รูปแบบการสอนงาน องค์ประกอบสมรรถนะด้านความรู้มีล าดับความ
ต้องการจ าเป็นมากที่สุด ซึ่งพบว่า พบว่าในด้านของการมีผู้ให้การสอนงาน ชี้แนะ แนะน า เพื่อให้ครู
ทัศนศิลป์มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทางทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ 
ศิลปวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตรทัศนศิลป์ อย่า ง
ละเอียดถี่ถ้วน มีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด  2) รูปแบบการใช้ระบบพี่เลี้ยง องค์ประกอบ
สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด โดย
พบว่าการใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมให้ครูทัศนศิลป์เป็นผู้ที่รู้จักพัฒนาวิชาชีพของตน
อย่างต่อเนื่อง มีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด 3) รูปแบบการฝึกอบรม องค์ประกอบสมรรถนะ
ด้านความรู้มีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด ซึ่งพบว่าในด้านของการจัดฝึกอบรมครูทัศนศิลป์ 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน และมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปี
ของหลักสูตรทัศนศิลป์อย่างละเอียดมีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด และ 4) ด้านรูปแบบการ
จัดการความรู้ องค์ประกอบสมรรถนะด้านทักษะมีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด พบว่าในส่วน
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ของการมีการจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมครูให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน มีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด  
 ดังนั้นสามารถสรุปล าดับการพัฒนาสมรรถนะตลอดจนรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม ได้ดัง
ตาราง 
 
ตารางที่ 5.1 ตารางสรุปล าดับการพัฒนาสมรรถนะตลอดจนรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม 
ล าดับ ล าดับสมรรถนะที่ต้องพัฒนา รูปแบบวิธีการที่เหมาะสม 

1 
 

สมรรถนะด้านทักษะ 
สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

Training / Coaching / KM 
Training / Mentoring / KM 

2 สมรรถนะด้านความรู ้ Training / Coaching / KM 
3 สมรรถนะด้านคุณลักษณะ KM 
4 สมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม Mentoring / KM 

 
ในส่วนของผลการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความเห็นว่า ควรมีการบูรณาการรูปแบบ

ร่วมกัน คือ การสอนงาน ระบบพี่เลี้ยง การฝึกอบรม และการจัดการความรู้ โดยในการฝึกอบรม
ส าหรับครูทัศนศิลป์นั้น ควรใช้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเท่านั้น เพราะจะท าให้ครูเกิดความเข้าใจ 
สามารถประยุกต์ใช้ได้ และตรงกับบริบทของครูทัศนศิลป์ ในด้านของเวลาที่เหมาะสมกับการพัฒนา
สมรรถนะนั้น ส่วนมากมีความเห็นว่าควรท าในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน และควรมีการจัดการความรู้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
1.2 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ 
 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ส าคัญ 7 ส่วน ได้แก่ 1) ชื่อรูปแบบ 2) หลักการและความส าคัญ 
3) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 4) องค์ประกอบของรูปแบบ 5) กลไกสนับสนุน 6) แผนภาพของรูปแบบและการน าไปใช้ 
และ 7) ประโยชน์ที่ได้รับ 
 โดยมีเนื้อหาโดยสรุปของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครทูัศนศิลป์ ใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
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1. ชื่อรูปแบบ 
“รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา” 

2. หลักการและความส าคัญ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 บัญญัติไว้ใน

มาตรา 11 ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้กรอบแนวคิดของการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 ยังมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ครูยุคใหม่ ในส่วนขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEMEO ที่ประเทศไทยเป็น
หนึ่งในประเทศสมาชิกก็ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับสมรรถนะทางการสอนส าหรับครู โดยระบุว่าการจะเป็น
ครูที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีองค์ประกอบของสมรรถนะการสอนทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ด้านความรู้ ด้านทักษะ 
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านความมีจริยธรรมและการเป็นแบบอย่างที่ดี และด้านการพัฒนาตนเองและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (SEMEO : 2010) ด้วยเหตุนี้การพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรจึงเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะส่งเสริมให้สามารถขับเคลื่อนเข้าสู่บทบัญญัติดังกล่าว ท าให้การพัฒนารูปแบบ จัดระบบ และ
ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาครู เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา ซึ่งส าหรับวิชา
ทัศนศิลป์ในปัจจุบันประสบปัญหาในคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอันจะเห็นได้จากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้งในการจัดการเรียนการสอน
วิชาทัศนศิลป์ยังประสบปัญหาครูขาดความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาวิชา อันเนื่องมาจากครูจบไม่ตรงสาย 
และไม่มีความรู้ความสามารถในการสอน นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูทัศนศิลป์นั้นมี
ค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับครูกลุ่มสาระอื่นๆ เนื่องมาจากครูทัศนศิลป์ขาดความรู้พื้นฐานในเนื้อหาสาระทาง
ทัศนศิลป์ ขาดทักษะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท าผลงาน
วิชาการ การเรียบเรียงภาษา การใช้ภาษาต่างประเทศที่ถูกต้อง ตลอดจนขาดทักษะในกระบวนการวิจัย 
(ข้อมูลบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558) 

รูปแบบและวิธีในการพัฒนาบุคลากรนั้นมีหลากหลายวิธี หากน าวิธีและรูปแบบต่างๆมาผนวก
บูรณาการใช้ในการพัฒนาสมรรถนะครูร่วมกันน่าจะเป็นการเกื้อกูลกันของรูปแบบ และหากมีรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะทางการสอนที่ตอบสนองและตรงกับลักษณะเฉพาะของครูทัศนศิลป์ ย่อมส่งผล
ต่อประสิทธิภาพทางการสอน และน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูทัศนศิลป์ 
ซึ่งจะท าให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองที่มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 
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3. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 

 เพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ให้มีสมรรถนะ
การสอนที่ดีขึ้น เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และสถานศึกษาเกิดการพัฒนาทางการเรียนการสอนที่ยั่งยืน 

4. องค์ประกอบของรูปแบบ 
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาควร

ประกอบไปด้วยรูปแบบทั้งสิ้น 4 รูปแบบ คือ การจัดการความรู้  (Knowledge Management) การ
ฝึกอบรม (Training) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)  และรูปแบบการสอนงาน (Coaching) โดยมีความ
แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะมุ่งพัฒนาสมรรถนะทั้งการสอนทางทัศนศิลป์ให้กับครูทัศนศิลป์ทั้ง 5 ด้าน 
อันประกอบไปด้วย สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะ สมรรถนะด้านคุณลักษณะ สมรรถนะ
ด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม และสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

 

แผนภาพที่ 25 แผนภาพแสดงรูปแบบในการพัฒนาที่เหมาะสมกับแต่ละสมรรถนะ 
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ตัวรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาน้ัน 
เป็นรูปแบบการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะการสอน 5 ด้าน อันประกอบด้วยสมรรถนะด้านความรู้  
(PK =Professional Knowledge) สมรรถนะด้านทักษะ (PS = Professional Skills ) สมรรถนะ
ด้านคุณลักษณะ (Pc = Professional Characteristics) ) สมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและ
ค่านิยม (PE = Professional Ethical standards and values) และ) สมรรถนะด้านการพัฒนา
ตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (PD = Professional Development and lifelong learning) โด
ยมในแต่ละสมรรถนะมีรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมแตกต่างกัน ส าหรับสมรรถนะด้าน ความรู้ และ 
ทักษะ รูปแบบที่เหมาะสมกบการพัฒนาสมรรถนะนี้คือ การฝึกอบรมเชิงพัฒนา การสอนงาน และ
การจัดการความรู้  ในสมรรถนะด้านคุณลักษณะ รูปแบบที่เหมาะสมกบการพัฒนาสมรรถนะนี้คือ 
การจัดการความรู้ ส าหรับสมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม รูปแบบที่เหมาะสมกบการ
พัฒนาสมรรถนะนี้คือ ระบบพี่เลี้ยง และการจัดการความรู้ และส าหรับสมรรถนะด้านการพัฒนา
ตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รูปแบบที่เหมาะสมกบการพัฒนาสมรรถนะนี้คือ การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบพ่ีเลี้ยง และการจัดการความรู้ 

โดยมีรายละเอียดขององค์ประกอบในแต่ละสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
 

 

แผนภาพที่ 26 แผนภาพแสดงรายละเอียดขององค์ประกอบในแต่ละสมรรถนะ 
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โดยในแต่ละสมรรถนะมีองค์ประกอบย่อยที่ระบุถึงสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหรับครูทัศนศิลป์ 
ส าหรับสมรรถนะด้านความรู้ มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1) ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทางทัศนศิลป์ทั้ง 
4ด้าน (ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ชั้นปีของหลักสูตรทัศนศิลป์ อย่างละเอียดถี่ถ้วน (C1 = Curriculum for Visual Art) 2) ความรู้ความ
เข้าใจในคุณลักษณะส่วนตัว ความสามารถ และลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน (C2 = Characteristic of 
students) และ 3) ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์/สังเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตรทัศนศิลป์ และ
เลือกให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ (C3 = Content 
Selection for teaching) ในส่วนของสมรรถนะด้านทักษะ PS (Professional Skills) ประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย 3 ส่วน คือ 1) ทักษะในการวิเคราะห์เพื่อเลือกระดับความเหมาะสมของเนื้อหาทั้ง 4 
ด้านของทัศนศิลป์ ที่สอดคล้องกับระดับของผู้เรียน (S1 = Selective content for learner) 2) ทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทั้งใน4ด้านของทัศนศิลป์ (S2 = Savvy 
in technology) และ 3) ทักษะและสามารถสร้างเกณฑ์มาตรฐานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนได้ (S3 
= Standardization) ส าหรับสมรรถนะด้านคุณลักษณะ PC (Professional Characteristics) 
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 2 ส่วน คือ 1) ความสามารถในการสะท้อนกลับ และตรวจสอบการ
ปฏิบัติการสอนของตนเองอย่างมีระบบได้ ( T1 = Teaching Reflection) และความร่วมมือร่วมใจกับ
ครูผู้สอนคนอื่น (T2 = Teamwork) ในส่วนของด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม PE (Professional 
Ethical standards and values) ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 2 ส่วน คือ 1) ความเข้าใจและยอมรับ
ในความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง (D1 = Diversity) และ 2) การอุทิศตนต่อ
โรงเรียนและชุมชน (D2 = Dedication to school and community) และส าหรับด้านสุดท้าย คือด้าน
การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต PE (Professional Development and lifelong learning) 
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 ส่วน คือ 1) ความสามารถในการประเมินการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
และน าไปสู่การพัฒนาตนเอง (A1 = Assessment for self development) 2) เป็นผู้ที่รู้จักพัฒนา
วิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง (A2 = Advancement) และ 3) ตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วนช่วยใน
การพัฒนาของวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ (A3 = Awareness and acceptance) 
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5. กลไกสนับสนุนรูปแบบ 
 

 

แผนภาพที่ 27 แผนภาพแสดงกลไกในการสนับสนุนให้เกดิการพัฒนาสมรรถนะในครูทัศนศิลป ์
 

ในด้านของกลไกในการสนับสนุน มี 4 ส่วน คือ 1) การสนับสนุน (Supporting) ควรจะมีการ
สนับสนุนจากผู้บริหาร ทั้งในเชิงนโยบาย และเชิงงบประมาณ การอ านวยตวามสะดวก การให้ขวัญ
ก าลังใจ  การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน 2) การพัฒนาตนเอง (Self Development) คือความใฝ่รู้ 
ความต้องการในการพัฒนาตนเองของตัวครูทัศนศิลป์เอง 3) การประเมินอย่างสม่ าเสมอ (Evaluate) 
โดยในการประเมินสมรรถนะการสอนจากผู้บริหารควรเป็นการประเมินเชิงบวก และครูควรที่จะมีการ
ประเมินตนการสอนของตนเองด้วย และ 4) การจัดการความรู้ (Knowledge Management (KM)) 
ถือเป็นทั้งรูปแบบและกลไกสนับสนุนที่ส าคัญ เพราะเหมาะส าหรับการพัฒนาสมรรถนะทุกด้าน โดย
จะช่วยสนับสนุนในทุกสมรรถนะ และท าให้สมรรถนะทั้ง 5 ด้าน เกิดการพัฒนาต่อยอด มีการจัดเก็บ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้สมรรถนะด้านต่างๆสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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7. ประโยชน์ที่ได้รับ 
1) ครูทัศนศิลป์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการสอนอย่างเต็มที่ และเกิดสมรรถนะการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2) ครูทัศนศิลป์ มีโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะการสอนของตนเองอย่างเป็นระบบ ทั้งด้าน

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ จริยธรรมและค่านิยม ตลอดจนการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3) ผู้บริหารโรงเรียน มีแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ 

อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากผู้บริหารสามารถท าให้การด าเนินงานตาม “รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา” เกิดขึ้นในโรงเรียนได้
อย่างแท้จริงและยั่งยืน จะส่งผลให้คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาดีขึ้น เนื่องจาก
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการปฏิบัติงานอย่างร่วมมือจะช่วยให้เกิดการกระตุ้นการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูได้อีกทางหน่ึง  
 
1.3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 

ผลการประเมินสมรรถนะครูทัศนศิลป์หลังการเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะ ในภาพรวมอยู่ที่

ระดับมาก (�̅� = 4.48 , SD = 0.57) เมื่อพิจารณาแยกรายด้านสมรรถนะของผลการประเมิน
สมรรถนะครูทัศนศิลป์จากตัวครูทัศนศิลป์เอง พบว่าสมรรถนะทุกตัวมีการพัฒนาขึ้น โดยสมรรถนะ

ด้านจริยธรรมและค่านิยม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (�̅� = 4.65 , SD = 0.49) 

รองลงมาคือสมรรถนะด้านคุณลักษณะ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.62 , SD = 0.52) ล าดับต่อมา

คือสมรรถนะด้านทักษะ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.53 , SD = 0.53) รองมาคือสมรรถนะการ

พัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (�̅� = 4.43 , SD = 0.63) อยู่ในระดับมาก และสมรรถนะด้าน

ความรู้ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.41 , SD = 0.53) ตามล าดับ 
สรุปได้ว่ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ช่วยให้ครูทัศนศิลป์สามารถพัฒนาสมรรถการสอนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูทัศนศิลป์
มีสมรรถนะการสอนทัศนศิลป์หลังการเข้าโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอน สูงกว่าก่อนการเข้า
โครงการพัฒนาสมรรถนะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 
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2. อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สามารถน าข้อค้นพบที่น่าสนใจมาสรุปและอภิปรายผลในประเด็นต่างๆ 7 ข้อ 
ได้แก่ 

2.1 ความแตกต่างของของผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพทีค่าดหวัง 
2.2 แนวโน้มค่าความต้องการจ าเป็นของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครู

ทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
2.3 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

กับการพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ ตลอดจนสมรรถนะการสอนที่ควรพัฒนา 
2.4 การให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาด้านต่างๆ 
2.5 ความแตกต่างขององค์ประกอบ และรูปแบบวิธีการการพัฒนาที่เหมาะสมของรูปแบบ

การพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
2.6 ความสอดคล้องของผลการประเมินสมรรถนะก่อนและหลังเข้ารับการทดลอง 
2.7 ความแตกต่างของผลการประเมินสมรรถนะก่อนและหลังเข้ารับการทดลอง 

โดยมีรายละเอียดของการอภิปรายผลในแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี ้
2.1 ความแตกต่างของของผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่คาดหวัง 
จากผลการวิเคราะห์ความถี่ที่สูงสุดในแต่ละด้านของการศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่

คาดหวัง ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
พบผลการวิจัยที่ชี้ให้เห็นความแตกต่างของสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
ในด้านการจัดการความรู้ โดยจากการศึกษาสภาพปัจจุบันของรูปแบบในการพัฒนาสภาพสมรรถนะ
ทางการสอนปัจจุบันหรือสมรรถนะที่ปฏิบัติจริงของครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่า
การจัดการความรู้มีค่าเฉลี่ยอยูในระดับต่ าที่สุด เมื่อเทียบกับรูปแบบการพัฒนาอื่นๆ สอดคล้องกับ
การศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครูทัศนศิลป์
ในปัจจุบัน ซึ่งพบว่าหน่วยงานส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทย และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ไม่ค่อยมีการพัฒนาสมรรถนะครูด้วยการจัดการ
ความรู้ มีเพียงการพัฒนาครูผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น โดยผู้วิจัยเห็นว่า การจัดการความรู้นั้นแท้จริงมี
อยู่แล้วแต่ไม่ถูกจัดท าให้เป็นระบบ ซึ่งระบบการจัดการความรู้นั้นอาจจะท าได้ยากในระยะแรก 
ส าหรับคนกลุ่มใหญ่ และอาจเนื่องมาจากครูยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้ที่เป็น
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ระบบ และขาดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการความรู้ ท าให้ขาด
ความต่อเนื่องในการพัฒนาสมรรถนะครู ในขณะที่ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะ
ทางการสอนที่คาดหวังของครูทัศนศิลป์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีค่าความต้องการจ าเป็นเฉลี่ย
มากที่สุดก็คือ การจัดการความรู้ แสดงให้เห็นว่าครูทัศนศิลป์ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้การ
จัดการความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการสอนทัศนศิลป์ และต้องการให้มีการจัดการความรู้ในการ
พัฒนาสมรรถนะการสอนของตนเอง 

2.2 แนวโน้มความต้องการจ าเป็นของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครู
ทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครู
ทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เมื่อน ารูปแบบในการพัฒนาหลัก มาพิจารณารายด้าน และ
รายข้อของการพัฒนาองค์ประกอบสมรรถนะทางการสอนทัศนศิลป์ย่อยในแต่ละรูปแบบ พบว่าแต่ละ
สมรรถนะมีรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมแตกต่างกันออกไป ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนา
สมรรถนะด้านความรู้ และทักษะ ควรใช้รูปแบบวิธีการพัฒนา ผ่านการฝึกอบรม การสอนงาน และ
การจัดการความรู้ ในการพัฒนาสมรรถนะด้านคุณลักษณะ ควรใช้รูปแบบวิธีการพัฒนา ผ่านการ
จัดการความรู้ ในการพัฒนาสมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม ควรใช้รูปแบบวิธีการ
จัดการความรู้ และระบบพี่เลี้ยง ในขณะที่การพัฒนาสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ควรใช้รูปการพัฒนาผ่านการจัดการความรู้ การฝึกอบรม และระบบพี่เลี้ยง ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าการจะพัฒนาสมรรถนะการสอนให้ครบทั้ง 5 ส่วนนั้นควรใช้การบูรณาการรูปแบบเข้าด้วยกัน ซึ่ง
การบูรณาการรูปแบบนั้นจะท าให้สามารถใช้รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาสมรรถนะแต่ละส่วนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของการใช้รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะที่พบว่า การบูรณาการรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครู
ทัศนศิลป์เพื่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะการสอน มีล าดับความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด โดยจาก
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการวิจัยครั้งนี้ได้ค้นพบเกี่ยวกับองค์ความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
สมรรถนะการสอนครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่พบว่ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการ
สอนแต่ละรูปแบบมีความเหมาะสมกับการพัฒนาสมรรถนะที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครุทัศนศิลป์ที่เหมาะสมนั้นควรจะประกอบไปด้วยรูปแบบการพัฒนา
ที่หลากหลายที่ เหมาะสมกับสมรรถนะแต่ละส่วน และใช้การบูรณาการเพื่อให้เกิดการพัฒนา
สมรรถนะการสอนได้อย่างสูงสุด 

โดยจากผลการวิจัยในส่วนของจากผลการสัมภาษณ์โรงเรียนที่ มีแนวปฏิบัติที่ดี (best 
practice) ทางด้านทัศนศิลป์ เพื่อหาสภาพที่พึงประสงค์ และวิธีการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสม 
ผลการวิจัยพบว่า ควรมีการบูรณาการวิธีการพัฒนาครูหลายแบบร่วมกัน คือ การสอนงาน ระบบพี่
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เลี้ยง การฝึกอบรม และการจัดการความรู้ โดยในการฝึกอบรมส าหรับครูทัศนศิลป์นั้ น ควรใช้การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเท่านั้น เพราะจะท าให้ครูเกิดความเข้าใจ  สามารถประยุกต์ใช้ได้ และตรงกับ
ธรรมชาติของครูทัศนศิลป์ที่ชอบเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนั้น
น่าจะสอดคล้องกับบริบทของครูทัศนศิลป์และบริบทของสาระวิชามากที่สุด เนื่องจากได้เรียนรู้ผ่าน
การลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลต่อความเข้าใจที่ดีและเกิดการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนนี้
สอดคล้องกับปรัชญาประสบการณ์ตามแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey : 1998) ซึ่งการศึกษา
ตามทัศนะของจอห์น ดิวอี้คือ ความเจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่มปฏิบัติการที่เรียนรู้
ด้วยประสบการณ์ตรง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกคิด ฝึกลงมือท า 
ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และฝึกทักษะการเสาะแสวงหาความรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็นและแก้ปัญหาเป็นอีกด้วย 

ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบฯโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผลการวิจัยในส่วนของจากผลการสัมภาษณ์โรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ทางด้าน
ทัศนศิลป์ พบว่ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนของครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ควรมีกลไกในการสนับสนุนรูปแบบ อันประกอบไปด้วย การพัฒนาตนเอง การสนับสนุน การประเมิน
อย่างสม่ าเสมอ และควรจะมีการจัดการความรู้ (KM) อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ง
สอดคล้องกับส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (2557) ที่ได้น าเสนอ
แนวทางยกระดับคุณภาพครูที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ครู
เกิดพลังที่จะพัฒนาตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูอย่างต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายการพัฒนา 
ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ตลอดจนการจัดให้มีครูต้นแบบ (Master 
Teachers) เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและช่วยเหลือด้านการจัดการเรียนรู้ของครู และสอดคล้องกับจารุวรรณ 
ฤทธิเพชร (2552) ที่กล่าวว่าปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของการจัดการความรู้ของโรงเรียน ได้แก่ 
การสนับสนุนของผู้บริหาร ความเข้มแข็งของทีมงานการจัดการความรู้ การมีสิ่งกระตุ้นเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ การช่วยเหลือของหน่วยงานภายนอก การวางแผนงานและกิจกรรมการจัดการความรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนมีบรรยากาศและสถานที่เอื้อต่อการจัดการความรู้และมีงบประมาณที่
เพียงพอ 
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2.3 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา กับการพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ ตลอดจนสมรรถนะการสอนที่ควรพัฒนา 

จากผลการวิเคราะห์เมื่อน ารูปแบบในการพัฒนาหลักทั้ง 6 รูปแบบ มาพิจารณารายด้าน และ
รายข้อของการพัฒนาองค์ประกอบสมรรถนะทางการสอนทัศนศิลป์ย่อยในแต่รูปแบบ พบว่ามี
องค์ประกอบการสร้างสมรรถนะครูที่เด่นชัด ขอน าอภิปราย ดังนี ้

ด้านรูปแบบการจัดการความรู้นั้น พบว่าองค์ประกอบสมรรถนะด้านทักษะมีล าดับความ
ต้องการจ าเป็นมากที่สุด PNI=1.12 โดยในส่วนของการมีการจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมครูให้มีทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน มีล าดับความต้องการ
จ าเป็นมากที่สุด PNI=1.26 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ตัวครูทัศนศิลป์เองนั้นก็มีความตระหนักว่าการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศน้ันมีความจ าเป็นอย่างมากต่อการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน และมีความต้องการที่จะ
พัฒนาทักษะดังกล่าวผ่านการจัดการความรู้ ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า  ทักษะในการใช้เทคโนโลยีนั้นมี
ความส าคัญมากในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้แล้ว การจัดการความรู้อย่าง
ต่อเนื่องก็จะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับ Natarajan, G และ 
Shekhar , S. (2001) ที่กล่าวถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการสนับสนุนระบบการจัดการความรู้ในปัจจุบัน ว่ามี
ความส าคัญและมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งในการเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้นั้น ควรค านึงถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ด้วย นอกจากนี้การ
จัดการความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหา สร้าง จัดเก็บ หรือการค้นคืนความรู้ สามารถกระท าได้ผ่าน
เทคโนโลยีทั้งสิ้น ดังนั้นการจัดการความรู้และเทคโนโลยีจึงส่งผลเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน การจัดการ
ความรู้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะท าให้การพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนั้นเกิดขึ้นได้ใน
ระยะยาวและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูปวิธีการพัฒนาครูให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาครูให้เกิดทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ผ่านการน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการพัฒนาครู จัดตั้งคลังเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาให้ครูสามารถใช้บริการเพื่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทันสมัยและคล่องตัว พร้อมทั้ง
มุ่งเน้นลดวิธีการพัฒนาที่เน้นการอบรม มาเป็นการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้เกิดการ
พัฒนาการเรียนรู้ของครูผ่านระบบการจัดการความรู้ภายในสถานศึกษา (ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้และคุณภาพเยาวชน : 2557) 

นอกจากนี้ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนรูปแบบการสอนงาน พบว่าข้อที่มีค่าระดับความ
ต้องการจ าเป็นที่อยู่ในระดับสูงกว่าค่ากลาง(มากกว่า 0.65) ประกอบด้วยสมรรถนะด้านความรู้ 2 ข้อ 
และด้านทักษะ 2 ข้อ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาด้วยวิธีการสอนงานนั้นเหมาะกับการพัฒนา
สมรรถนะด้านความรู้ และด้านทักษะมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ Moran (2010) ที่กล่าวถึงการชี้แนะ
หรือการสอนงาน (Coaching) ว่าเป็นการพัฒนาความสามารถทางความรู้และทักษะของคนเดียวหรือ
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กลุ่มคน เพื่อการแก้ปัญหาและสะท้อนความคิดอย่างสร้างสรรค์ การสอนงานนั้นเป็นการพัฒนาการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องด้วยความช่วยเหลือและติดตาม และยังสอดคล้องกับแนวทางยกระดับ
คุณภาพครูที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ของส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน (2557) ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาครูต้นแบบ หรือการสร้างระบบครูสอนงาน (Coach)ให้
ครูเพื่อเป็นแนวทางในการท างานระหว่างครูผู้มีประสบการณ์สู่เพื่อนครดู้วยกัน 

เมื่อพิจารณาในส่วนของข้อที่มีระดับความต้องการจ าเป็นที่อยู่ในระดับสูงกว่าค่ากลาง 
(มากกว่า 0.65) ผลการวิจัยพบว่ามีทั้งสิ้น 24 ข้อ โดยสมรรถนะทางการสอนทางทัศนศิลป์ที่ควร
พัฒนาเป็นอันดับแรก คือ สมรรถนะด้านทักษะ และสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต รองลงมาคือสมรรถนะด้านความรู้ และสุดท้ายคือ สมรรถนะด้านคุณลักษณะ และ
สมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม โดยสอดคล้องกับผลการวิจัยในส่วนของการให้
ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนในครูทัศนศิลป์ ซึ่ง เหตุผลที่การพัฒนาสมรรถนะด้าน
ทักษะมีความส าคัญเป็นอันดับแรกนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะเป็นเพราะวิธีการสอนศิลปะที่ดีนั้นส่วนมาก
เป็นการสอนผ่านการสาธิต หรือสอนผ่านการลงมือปฏิบัติเป็นตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับ นวลลออ ทิ
นานนท์ (2540) ที่กล่าวว่า วิธีการสอนแบบสาธิตเป็นวิธีหนึ่งที่จะสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ และเกิดทักษะทางศิลปะได ้จึงท าให้การพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับครูทัศนศิลป์ ในขณะเดียวกันสมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม นั้นมีค่าความ
ต้องการจ าเป็นอยู่ในอับดับต่ าที่สุด ผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะเป็นเพราะมนุษย์ทุกคนมีความพึงพอใจในตัวเอง 
เชื่อว่าตนเองเป็นคนดี ครูส่วนมากคิดว่ามาตรฐานจริยธรรมและค่านิยมนั้นเป็นเรื่องของจิตใจ เป็นสิ่ง
ที่ครูสามารถพัฒนาได้ด้วยตัวเอง ไม่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ แต่ถึงอย่างไรก็ดีแม้ว่า
เรื่องของจริยธรรมและค่านิยมจะถูกจัดให้อยู่ในล าดับที่ต่ ากว่าสมรรถนะด้านอื่นๆ แต่ก็ยังคงได้รับ
ความส าคัญ และพบอยู่ในข้อที่มีค่าล าดับความต้องการจ าเป็นที่อยู่ในระดับสูงกว่าค่ากลาง (มากกว่า 
0.65) ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในการพัฒนาสมรรถนะการสอนจ าเป็นต้องมีสมรรถนะครบทุกด้าน 
สอดคล้องกับ Kaltenborn (2014) ที่กล่าวไว้ว่า สมรรถนะคือการท างานร่วมกันขององค์ประกอบ
หลัก 3 ส่วน คือ Knowledge ความรู้ความเข้าใจ Skills ทักษะ และAttitudes หรือทัศนคติ ซึ่งส่วน
นี้จะรวมไปถึงความเห็นอกเห็นใจ ความส านึกต่อหน้าที่ (Feelings) พฤติกรรมทางการสอน และความ
เข้าใจในผู้เรียน ความเช่ือมั่น ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างผู้เรียน (Beliefs) ตลอดจนเรื่องของ
จริยธรรมทางวิชาชีพด้วย และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ SEAMEO (2010) เกี่ยวกับมาตรฐาน
ทางสมรรถนะของการสอน ว่าควรจะประกอบไปด้วย สมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ 
จริยธรรมและค่านิยม และการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเช่นเดียวกัน 
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ในส่วนของรายละเอียดความสัมพันธ์ของรูปแบบและสมรรถนะ พบว่าข้อที่มีค่าล าดับความ
ต้องการจ าเป็นที่อยู่ในระดับสูงกว่าค่ากลาง (มากกว่า 0.65) ทั้ง 24 ข้อ มีข้อที่อยู่ในรูปแบบการ
จัดการความรู้มากที่สุด จ านวน 10 ข้อนั้น ประกอบไปด้วยสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีจ านวน 3 ข้อ รองลงมาคือด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ มีจ านวน
ด้านละ 2 ข้อเท่าๆกัน และเมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการ
สอนส าหรับครูทัศนศิลป์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่า การบูรณาการรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในการ
พัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์เพื่อให้เกิดการพัฒนา มีล าดับความต้องการจ าเป็นมาก
ที่สุด PN I= 1.23  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดการความรู้นั้นจ าเป็นต่อการพัฒนาสมรรถนะการสอนทุก
ด้าน และจ าเป็นกับการสนับสนุนการพัฒนารูปแบบอื่นๆผ่านการบูรณาการ สอดคล้องกับนโยบาย
การยกระดับคุณภาพครู “Spec ครูไทยในศตวรรษที่ 21” ของส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน (2557) ที่กล่าวไว้ว่าการจัดการความรู้ของครูจะต้องมีระบบ แบบแผนที่ชัดเจน 
และควรมีการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ของครูที่โรงเรียน เช่น 
จัดระบบการจัดการความรู้ภายในสถานศึกษา จัดตั้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดตั้งคลินิกครูเพื่อการ
เรียนรู้ จัดระบบครูพี่เลี้ยง เพื่อนช่วยเพื่อน และสอดคล้องกับ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2547) ที่กล่าวว่า 
การจัดการความรู้ว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่จะท าให้รู้จักหาความรู้และน าความรู้มาใช้ในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ การจัดการความรู้จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Learning) อยู่ตลอดเวลา เพราะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะท าให้มีโลกทัศน์และ
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  

2.4 การให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาด้านต่างๆ 
 ในด้านการให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ ผลการวิจัยพบว่าการให้
ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนในครูทัศนศิลป์ ให้เกิดการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด PNI = 1.21 แสดงให้เห็นว่าครูมีแนวโน้มในการ
พัฒนาตนเองจากความต้องการของจิตใจตนเอง และเห็นได้ชัดว่าครูทัศนศิลป์เห็นความส าคัญของการ
พัฒนาตนเองเป็นอันดับแรก ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าครูทัศนศิลป์นั้นมีความพร้อมสู่การพัฒนาตนเองให้มี
สมรรถนะการสอนหากได้รับแนวทางการพัฒนาที่ดี ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับทฤษฎี กิจกรรมของจิต 
(Mental Activity) ของ Benedetto Croce นักสุนทรียศาสตร์และนักวิเคราะห์ศิลปะ (Rik Peters : 
2013) ที่กล่าวไว้ว่า กิจกรรมเชิงคิดหรือเชิงทฤษฎี (Theoretical Activity) นั้นจะให้ส่งผลไปสู่กิจกรรม
เชิงปฏิบัติ (Practical Activity) แสดงให้เห็นว่าในการจะพัฒนาครูนั้นควรพัฒนาควบคู่กันทั้งทางด้าน
จิตใจและการฏิบัติ ควรมีการกระตุ้นให้ครูมีความสนใจและพร้อมที่จะพัฒนาด้านตนเองด้วย และผู้วิจัย
เห็นว่าการที่ผลการให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนในครูทัศนศิลป์ ให้เกิดการพัฒนา

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Rik+Peters&search-alias=books&text=Rik+Peters&sort=relevancerank
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ตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุดนั้น น่าจะเกี่ยวข้องกับความ
ตระหนักในคุณค่าของบทบาทที่ตนถือครองของตัวครุทัศนศิลป์เองอีกด้วย สอดคล้องกับทฤษฎีการ
เรียนรู้ของผู้ใหญ่ Andragogy Theory ของ Malcolm Knowles (Knowles, 1985) ที่กล่าวว่า
ผู้ใหญ่มีความพร้อมที่จะเรียน เมื่อรู้สึกว่าสิ่งนั้น “จ าเป็น” ต่อบทบาทและสถานภาพทางสังคมของตน 
 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ในด้านปัจจัย
สนับสนุนของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ที่ประกอบไปด้วยการสนับสนุน (Supporting) การพัฒนาตนเอง (Self Development) การประเมิน
อย่างสม่ าเสมอ (Evaluate) และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่างสม่ าเสมอ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มีความสอดคล้องกับวารีรัตน์  แก้วอุไร (2547) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่
เอื้อต่อกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของครูนั้นคือผู้บริหาร โดยโรงเรียนควรมีผู้บริหารที่เห็น
ความส าคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ สามารถแปลงความต้องการไปสู่การปฏิบัติและเป็น
แบบอย่างที่ดีในการท างาน โดยผู้บริหารควรจะส่งเสริมการเรียนรู้ของครูและมียุทธวิธีในการบริหาร
จัดการปัจจัยเกื้อหนุนให้เอื้อการพัฒนาครบวงจร  

2.5 ความแตกต่างขององค์ประกอบ และรูปแบบวิธีการการพัฒนาที่ เหมาะสมของ
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

“รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา” ที่
ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของรูปแบบฯ ว่าการพัฒนาสมรรถนะ
ควรประกอบไปด้วยรูปแบบทั้งสิ้น 4 รูปแบบ คือ การจัดการความรู้  (Knowledge Management) 
การฝึกอบรม (Training) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)  และรูปแบบการสอนงาน (Coaching) โดยมี
ความแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะมุ่งพัฒนาสมรรถนะทั้งการสอนทางทัศนศิลป์ให้กับครูทัศนศิลป์ทั้ง 5 
ด้าน อันประกอบไปด้วย สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะ สมรรถนะด้านคุณลักษณะ 
สมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม และสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ในด้านของกลไกในการสนับสนุน มี 4 ส่วน คือ การสนับสนุน (Supporting) การพัฒนา
ตนเอง (Self Development) การประเมินอย่างสม่ าเสมอ (Evaluate) และการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในการประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบฯโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ากลไกสนับสนุนจะท าให้การพัฒนา
สมรรถนะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ากลไกลสนับสนุนรูปแบบที่กล่าวมา
ข้างต้นนั้น มีความส าคัญมากกับสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาที่เป็นลักษณะการท างานของ
ระบบราชการที่ต้องอาศัยนโยบายและการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นหลัก ซึ่งหากมีกลไกในการ
สนับสนุนที่ดีจะส่งผลให้รูปแบบในการพัฒนานั้นเป็นไปมีประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ 
ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (2557) ที่ได้น าเสนอแนวทางยกระดับ
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คุณภาพครูที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ครูเกิดพลังที่จะพัฒนา
ตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูอย่างต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายการพัฒนา ทั้งในและนอก
สถานศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการจัดให้มีครูต้นแบบ (Master Teachers) เพื่อเป็น
พี่เลี้ยงและช่วยเหลือด้านการจัดการเรียนรู้ของครู และสอดคล้องกับจารุวรรณ ฤทธิเพชร (2552) ที่
กล่าวว่าปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของการจัดการความรู้ของโรงเรียน ได้แก่ การสนับสนุนของ
ผู้บริหาร ความเข้มแข็งของทีมงานการจัดการความรู้ การมีสิ่งกระตุ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจ การช่วยเหลือ
ของหน่วยงานภายนอก การวางแผนงานและกิจกรรมการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเ รียนรู้ 
โรงเรียนมีบรรยากาศและสถานที่เอื้อต่อการจัดการความรู้และมีงบประมาณที่เพียงพอด้วย 

ในความแตกต่างของรูปแบบการพัฒนากับสมรรถนะด้านต่างๆนั้น ผลการวิจัยพบว่า
สมรรถนะแต่ละสมรรถนะมีรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไป โดยสามารถ
อภิปรายผลได้ดังต่อไปน้ี 

รูปแบบการสอนงาน เหมาะกับการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ และทักษะ ซึ่งสอดคล้องกับ 
Robertson (2011) ที่กล่าวว่าการพัฒนาด้วยกระบวนการชี้แนะหรือการสอนงาน ผลที่ได้คือการ
เรียนรู้ใหม่ในตัวบุคคล อีกทั้งยังได้รับประโยชน์ร่วมกัน เกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ดีในการ
ท างานร่วมกัน และยังสอดคล้องกับ Moran (2010) ที่กล่าวถึงการชี้แนะหรือการสอนงาน (Coaching) 
ว่าเป็นการพัฒนาความสามารถทางความรู้และทักษะของคน เพื่อการแก้ปัญหาและสะท้อนความคิด
อย่างสร้างสรรค ์การสอนงานนั้นเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องด้วยความช่วยเหลือ
และติดตาม  

รูปแบบการพัฒนาผ่านระบบพี่เลี้ยง เหมาะกับสมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม 
และ การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าระบบพี่เลี้ยงจะเป็นรูปแบบการ
พัฒนาที่ส าคัญที่จะพัฒนาครูทัศนศิลป์ให้เกิดความประพฤติที่ดีทั้งในเรื่องของจริยธรรม การอุทิศตน 
และแนวทางในการพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2552) ที่กล่าวว่าระบบพี่
เลี้ยงที่จะเป็นระบบที่ให้ค าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือครู ให้พัฒนาศักยภาพสูงขึ้น เพื่อสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งช่วยเหลือให้ครูเกิดทัศนคติ หรือความคิดในเชิงบวก 
(Positive Thinking) ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และการ
ตรวจสอบและติดตามผลการให้ความรู้ ความเข้าใจกับครูใหม่ด้วย 

รูปแบบการพัฒนาผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เหมาะกับสมรรถนะด้าน ความรู้ ทักษะ 
และ การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การฝึกอบรมโดยเฉพาะการฝึกอรม
เชิงปฏิบัติการนั้นมีความส าคัญและมีส่วนช่วยในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ตลอดจนส่งผล
ให้ครูเกิดการเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ เพราะการฝึกอบรมเป็นการท าให้ครูสามารถเข้าใจในเรื่องที่ได้รับ
การอบรมและสามารถทดลองปฏิบัติและน าความรู้ทีได้ไปใช้ได้ทันที และสามารถท าได้อย่างต่อเนื่อง 
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ซึ่งสอดคล้องกับ ยูเนสโก (Unesco, 1980) ที่ได้กล่าวถึงการฝึกอบรมครูประจ าการ (In-service 
Training) ว่าเป็นกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและทัศนคติ เพื่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 
และยังสอดคล้องกับบรรยงค์ โตจินดา (2543 : 194) ที่ได้กล่าวถึงการฝึกอบรม (Training) ว่าเป็น
กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงการท างานของบุคคลและองค์กร เพื่อให้บุคคลมีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน โดยการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และทัศนคติ จะช่วยให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ให้ส าเร็จลุล่วงไปได ้ 

ในขณะที่รูปแบบการพัฒนาผ่านการจัดการความรู้เหมาะกับการพัฒนาสมรรถนะทุกด้าน 
ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการความรู้นั้นเป็นทั้งรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพและยังเป็นตัวช่วย
สนับสนุนการพัฒนารูปแบบอื่นๆได้อีกด้วย โดยการจัดการความรู้นั้นควรท าอย่างมีระบบและสม่ าเสมอ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบคุลากรทางการศึกษา ท าให้ความรู้ถูกส่งต่ออย่าง
ยั่งยืน และส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนการสอนและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูทัศนศิลป์ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดการสร้างความรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Constructivism) ของ 
Vygotsky ซึ่งมีแนวคิดที่ส าคัญที่ว่า "ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญา" 
และVygotsky เชื่อว่าความรู้สามารถสร้างขึ้นโดยผ่านทางการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น ในขณะที่อยู่
ในบริบทของสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural context) (ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ : 2556) 

2.6 ความสอดคล้องของผลการประเมินสมรรถนะก่อนและหลังเข้ารับการทดลอง 
จากผลการวิเคราะห์ในส่วนของผลการประเมินสมรรถนะครูทัศนศิลป์(ตนเอง)ก่อนการเข้ารับ

การพัฒนาสมรรถนะ และหลังเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะของครูทัศนศิลป์ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษานั้น พบว่า สมรรถนะด้านจริยธรรมและค่านิยม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ
สมรรถนะด้านอื่นๆเหมือนกันทั้งก่อนและหลังเข้ารับการทดลอง โดยผู้วิจัยเห็นว่าที่ครูทัศนศิลป์
ประเมินตนเองว่ามีสมรรถนะด้านจริยธรรมและค่านิยมอยู่ในระดับมากที่สุดนั้น น่าจะเป็นเพราะ ครู
ทัศนศิลป์ส่วนมากมีความพึงพอใจในตัวเอง และเชื่อว่าตนเองเป็นคนดี และสอดคล้องกับผลการหา
ความต้องการจ าเป็นของสมรรถนะด้านจริยธรรมและค่านิยม ที่พบอยู่ในระดับต่ าที่สุดซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าการพัฒนาสมรรถนะส่วนนี้นั้นมีความต้องการจ าเป็นน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านอื่นๆ และสัมพันธ์กับที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่า ครูทัศนศิลป์ส่วนมากคิดว่ามาตรฐานจริยธรรมและ
ค่านิยมนั้นเป็นเรื่องของจิตใจ เป็นสิ่งที่ครูสามารถพัฒนาได้ด้วยตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด
ของนักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) ที่มีความเชื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นเป็นคนดีด้วย
ตนเอง มนุษย์ทุกคนจะต้องมีคุณค่าและความต้องการความพึงพอใจในตนเอง โดย Carl R. Rogers 
นักจิตวิทยาให้ค าปรึกษาที่มีชื่อเสียงผู้หนึ่งของกลุ่มมนุษยนิยม กล่าวถึงธรรมชาติของมนุษย์ว่า มนุษย์
โดยพื้นฐานแล้วเป็นผู้มีเหตุผลสามารถที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ มนุษย์มีศักดิ์ศรี มีคุณค่า มีความดี 
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เชื่อถือและไว้วางใจได้ มนุษย์ยังมีความเฉลียวฉลาดในการปรับตัว และต้องการความเป็นอิสระในการ
ที่จะพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าอีกด้วย 

นอกจากนี้ในส่วนของสมรรถนะด้านคุณลักษณะนั้น พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงอยู่ในล าดับที่ 2 เมื่อ
เทียบกับสมรรถนะด้านอื่น ซึ่ งผู้ วิจัยเห็นว่า สมรรถนะด้านคุณลักษณะของครูไม่ว่าจะเป็น
ความสามารถในการสะท้อนกลับและตรวจสอบการปฏิบัติการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาตนเอง จนไปถึงความร่วมมือร่วมใจกับครูผู้สอนคนอื่นน้ันเป็นส่ิงท่ีครูทศันศิลป์มีอยู่แล้ว และจะ
ส่งผลดีกับการพัฒนาตนเองของครู ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอื่นๆควบคู่กันไปอย่างมีระบบ ซึ่ง
สอดคล้องกับวารีรัตน์  แก้วอุไร (2547) ที่กล่าวว่า การที่ครูมีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้อยู่เสมอนั้น
จะเป็นปัจจัยส าคัญที่เอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของครูได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้นผลการวิจัยจึงค้นพบประเด็นที่น่าสนใจอีกว่า ตัวครูทัศนศิลป์เองนั้นมีคุณลักษณะส่วน
บุคคลและมีคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน และบทบาททางวิชาชีพครูที่ดีเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ซึ่ง
หากได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมย่อมส่งผลต่อการเป็นครูทัศนศิลป์ที่มีสมรรถนการสอนที่ดี
อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวารีรัตน์  แก้วอุไร (2546) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนารูปแบบการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า หนึ่งในปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของครู คือการที่ครูมีเจตคติที่ด ีตลอดจนมีแนวคิด และสามารถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงได ้

2.7 ความแตกต่างของผลการประเมินสมรรถนะก่อนและหลังเข้ารับการทดลอง 
เมื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการประเมินสมรรถนะการสอนก่อนการ

เข้าโครงการพัฒนาสมรรถนะและหลังการรับการพัฒนาสมรรถนะของครูทัศนศิลป์ทัศนศิลป์  พบว่า 
ครูทัศนศิลป์มีสมรรถนะการสอนทัศนศิลป์หลังการเข้าโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอน สูงกว่าก่อน
การเข้าโครงการพัฒนาสมรรถนะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยส าหรับการทดลองพัฒนา
สมรรถนะการสอนครูทัศนศิลป์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษานั้น มีการออกแบบการทดลองโดยอ้างอิง
จากผลการประเมินสมรรถนะการสอนของครูทัศนศิลป์ก่อนเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะการสอน ซึ่ง
พบว่า องค์ประกอบสมรรถนะด้านความรู้ และสมรรถนะด้านทักษะ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นในการ
ทดลองจึงเลือกทดลองการพัฒนาสมรรถนะการสอนในช่วงที่ 1 และ 2 คือเน้นไปที่การพัฒนา
สมรรถนะด้านความรู้ และการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผล
การประเมินสมรรถนะครูทัศนศิลป์ก่อนการเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะ ในภาพรวมอยู่ที่ระดับปาน
กลาง ในขณะที่ผลการประเมินสมรรถนะครูทัศนศิลป์หลังการเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะ ในภาพรวม
อยู่ที่ระดับมาก ซึ่งพบว่าสมรรถนะทุกตัวมีการพัฒนาขึ้น แสดงให้เห็นว่ารูปแบบที่ใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะการสอนนั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยแม้ว่าสมรรถนะด้านจริยธรรมและค่านิยมนั้นจะมี
ค่าเฉลี่ยก่อนเข้ารับการทดลองอยู่ในระดับมากอยู่แล้ว ภายหลังเข้ารับการทดลองก็ได้มีความ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวกเป็นระดับมากที่สุดเช่นกัน ในส่วนของสมรรถนะด้านอื่นๆ ประกอบด้วย ด้าน
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คุณลักษณะ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากระดับปานกลางเป็นระดับมากที่สุด สมรรถนะการพัฒนาตนเองและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากระดับปานกลางเป็นระดับมาก สมรรถนะด้านทักษะมี
ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากระดับปานกลางเป็นระดับมากที่สุด และสมรรถนะด้านความรู้มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
จากระดับปานกลางเป็นระดับมาก โดยแม้ว่าการทดลองจะมีการพัฒนาสมรรถนะในส่วนของด้าน
ความรู้และด้านทักษะเพียงสองส่วน แต่จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการทดลองก็แสดงให้เห็นว่า
สมรรถนะด้านความรู้และทักษะที่ดีนั้นส่งผลเชิงบวกต่อสมรรถนะด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็น ด้าน
คุณลักษณะ ด้านจริยธรรมและค่านิยม และด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เกิด
การพัฒนาตามไปด้วย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสมรรถนะด้านต่างๆมีความสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะด้านความรู้
และทักษะนั้นเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสมรรถนะด้านอื่นๆ โดยจะส่งผลให้เกิดความรู้ภายในตัว 
รวมทั้งความมั่นใจ และน าไปสู่การต่อยอดความรู้และการพัฒนาตนเองในด้านอื่นๆ สอดคล้องกับ 
Deirdre E. Russell-Bowie (2012) ที่พบว่าสาเหตุหนึ่งของปัญหาครูที่ขาดความมั่นใจและ
ความสามารถทางการสอน คือ การที่ครูได้เรียนวิชาทางด้านการสอนอย่างไม่ครอบคลุมและขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเนื้อสาระการสอน ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้และ
ทักษะจึงความเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสมรรถนะด้านอื่นๆ โดยจากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า
ขั้นตอนและความเชื่อมโยงของรูปแบบพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษานั้นมีความเป็นไปได้และมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตามผลสมรรถนะของครูทัศนศิลป์ หลังจากผ่านการเข้า
โครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนของครูทัศนศิลป์ในระดับมัธยมศึกษา และมี การด าเนินการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสังคมอออนไลน์อย่างต่อเนื่องหลังเข้ารับการทดลองเป็นเวลา 1 เดือน ผ่านการ
สังเกต และ สัมภาษณ์นั้นมีความสอดคล้องกันกับที่อภิปรายข้างต้น คือ ครูทัศนศิลป์ที่เข้ารับการ
ทดลองให้ความเห็นว่าได้รับการพัฒนาสมรรนะด้านความรู้และทักษะเป็น อย่างมาก แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านคุณลักษณะ จริยธรรมและค่านิยม ตลอดจนการพัฒนา
ตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย เนื่องจากมีความมั่นใจในความรู้และทักษะของตนเองมากขึ้น 
ส่งผลให้มีความมั่นใจและมีแรงขับไปสู่การพัฒนาสมรรถนะด้านอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ Deirdre E. 
Russell-Bowie (2012) ที่พบว่ากระบวนการที่จะแก้ปัญหาให้ครูมีความมั่นใจและความรู้
ความสามารถในการสอนศิลปศึกษาที่ดีขึ้น คือการช่วยเหลือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรและเนื้อสาระการสอน การให้ครูได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ 
ตลอดจนการท าวิจัยที่เกี่ยวกับความส าคัญของศิลปศึกษา  

โดยผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้และทักษะ 
ส่งผลต่อความสามารถในการตรวจสอบการปฏิบัติการสอนของครูได้อย่างมีระบบมากขึ้น อีกทั้งการ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจในความแตกต่างของผู้เรียนส่งผลให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรม
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และค่านิยม กล่าวคือเกิดความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลายของผู้เรียนได้ดีขึ้น  และ
นอกจากนี้ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการทดลองยังส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
พัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย ดังที่ครูพลเทพ ด ารงตระกูลกิจ ครูผู้ช่วยโรงเรียนพุทธ
จักรวิทยา กล่าวในช่วงของกิจกรรม AAR (After Action Report ว่า “ตั้งแต่ผมเป็นครูมา ผมเข้า
อบรมมาเยอะมาก แต่โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้พัฒนาสมรรถนะการสอนด้านทัศนศิลป์ส าหรับผม
จริงๆ หากเทียบกับที่ผมเคยไปเข้าร่วมอบรมมาเขามักจะเอาศิลปินมาท าการ workshop นั่งอยู่หน้า
ห้องแล้วให้ผมปฏิบัติงานถ้าครูเยอะบางทีเขาก็ดูไม่ทั่วถึง แต่ครั้งนี้ผมสามารถน าสิ่งที่ผมเรียนรู้ไปใช้ได้
จริง มีความรู้ มีความมั่นใจที่จะออกแบบจัดการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้เรียน โครงการนี้ได้น า
วิทยากรที่เป็นครูจริงๆเหมือนกับผมมาสอน มาให้ค าชี้แนะ เขาท าให้ผมเห็นว่าการเข้าใจผู้เรียนเป็น
อย่างไร เราสามารถประสบความส าเร็จทั้งในเรื่องการสอนนักเรียน และความก้าวหน้าในอาชีพครู ท า
ให้ผมเห็นภาพรวมของอนาคตของผม และเกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ ทักษะ เพื่อพัฒนา
วิชาชีพตนเองต่อไป” ซึ่งจากความสัมพันธ์กันของผลการวิเคราะห์ทั้งในส่วนของผลการประเมิน
สมรรถนะการสอนหลังการรับการพัฒนาสมรรถนะของครูทัศนศิลป์ ผลการท ากิจกรรม AAR (After 
Action Report)  และผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตามผลสมรรถนะของครูทัศนศิลป์ หลังจาก
ผ่านการเข้าโครงการพัฒนา และมีการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสังคมอออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
หลังเข้ารับการทดลองเป็นเวลา 1 เดือนนั้น แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาสมรรถนะนั้นควรด าเนินการ
ตามขั้นตอนและความเชื่อมโยงของรูปแบบพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา และแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ และทักษะนั้น มีความ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาสมรรถนะด้านอื่นๆและเป็นพ้ืนฐานส าคัญไปสู่การพัฒนาสมรรถนะด้านอื่นๆอีก
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Knowles,1980) ในส่วนของประสบการณ์ของ
ผู้เรียน (Experience) ที่กล่าวว่า ผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะ มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางที่จะเป็นแหล่ง
ทรัพยากรอันมีค่าของการเรียนรู้ ขณะเดียวกันก็จะมีพื้นฐานเปิดกว้างที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง 
(อ้างถึงในอาชัญญา รัตนอุบล, 2542)  

ผลการประเมินสมรรถนะการสอนหลังการรับการพัฒนาสมรรถนะของครูทัศนศิลป์ทัศนศิลป์
แบบปลายเปิด และผลจากการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการทดลอง พบว่า ครูมีความต้องการในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยระบุว่าควรมีการพัฒนาสมรรถนะอีกอย่างน้อยมีปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ซึ่ง
เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการสอนและการพัฒนาตนเองและผู้เรียน สอดคล้องกับจิตรา ศาสนัส (2542) 
ที่พบว่าครูสอนศิลปศึกษา มีความต้องการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการสอนด้านการใช้หลักสูตร 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผลใน
ระดับมาก และ นอกจากนี้ครูสอนศิลปที่มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์สอน และภาระงานสอน
แตกต่างกัน มีความต้องการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการสอน ด้านการใช้หลักสูตร ด้านการจัด
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กิจกรรม การเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล ไม่แตกต่างกัน 
แสดงให้เห็นว่าครูทุกคนมีความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาสมรรถนะการสอนของตนผ่านรูปแบบที่
เหมาะสมเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง และยังสอดคล้องกับ Rogers 
นักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม ที่เชื่อว่าลักษณะธรรมชาติของมนุษย์นั้นมีแนวโน้มที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด
ของอินทรีย์ ที่จะพัฒนาความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ทั้งหมดหรือสร้างเสริมให้ดียิ่งขึ้น โดยการ
ปรับตัว การขัดเกลา การพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการเป็นตัวของตัวเอง  

ในส่วนของผลการประเมินสมรรถนะหลังเข้ารับการทดลองของครูทัศนศิลป์ การที่ผลการ
ประเมินสมรรถนะหลังเข้ารับการทดลองของครูทัศนศิลป์ (post-test) แตกต่างจากผลการประเมิน
สมรรถนะก่อนเข้ารับการทดลอง (pre–test) อย่างชัดเจนมาก ผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะเป็นเพราะในช่วง
ของการทดลองนั้นมีการออกแบบกิจกรรมในการทดลองตามผลการประเมินสมรรถนะก่อนเข้ารับการ
ทดลองของครูทัศนศิลป์ (pre–test) จึงส่งผลให้ครูทัศนศิลป์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านที่ตนเอง
ต้องการ เกิดความรู้สึกด้านบวกต่อรูปแบบการพัฒนา และรู้สึกเหมือนได้เติมเต็มในสิ่งที่ตัวครู
ทัศนศิลป์เองสนใจ ซึ่งหากศึกษานิเทศก์มีการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนครูทัศนศิลป์นี้
ไปใช้ ก็ควรจะมีการวัดระดับสมรรถนะการสอนของครูทัศนศิลป์ที่จะเข้ารับการพัฒนาก่อนว่ามีความ
ต้องการพัฒนาสมรรถนะในส่วนใด เพื่อที่จะได้ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะให้กับครู
ทัศนศิลป์ได้สอดคล้องกับความพร้อม ความต้องการ และบริบท รวมทั้งส่งผลให้การพัฒนา
สมรรนถนะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ่ Andragogy Theory of Malcolm Knowles ที่อาชัญญา รัตนอุบล (2551) ได้ให้ค านิยามไว้
ว่าเป็น “ศิลป์และศาสตร์ในการช่วยให้ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้ ” จะต้องประกอบด้วยความพร้อมที่จะ
เรียน (Readiness) กล่าวคือผู้ใหญ่มีความพร้อมที่จะเรียน เมื่อรู้สึกว่าสิ่งนั้น “จ าเป็น” ต่อบทบาท
และสถานภาพทางสังคมของตน และแนวทางการเรียนรู้ (Orientation to learning) คือ ผู้ใหญ่จะ
ยึดปัญหาเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ มุ่งน าความรู้ไปใช้ทันที ซึ่งในการออกแบบการทดลองนั้นผู้วิจัย
เลือกใช้กลุ่มตัวอย่างที่จ านวน 30 คน หากแต่ในกระบวนการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอน
ส าหรับครูทัศนศิลป์ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาไปใช้จริงนั้น สามารถใช้รูปแบบนี้กับการพัฒนาครู
ทัศนศิลป์เฉพาะคนหรือกลุ่มที่มีขนาดเล็กลงได้ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถเลือกใช้รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการสอนในส่วนที่จ าเป็นต่อครูทัศนศิลป์ผู้เข้ารับการพัฒนาจริงๆ และสามารถออกแบบการ
พัฒนาให้สอดคล้องตามความจ าเป็นต่อบทบาทและสถานภาพทางสังคมของครูทัศนศิลป์ตามที่กล่าว
ไว้ข้างต้นด้วย 

สิ่งที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่ง คือผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตามผลสมรรถนะของครู
ทัศนศิลป์ หลังจากผ่านการเข้าโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนของครูทัศนศิลป์ในระดับ
มัธยมศึกษา และมีการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสังคมอออนไลน์อย่างต่อเนื่องหลังเข้ารับการ
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ทดลองเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งผลการวิจัยพบว่าการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์ 
(Social network) มีประโยชน์อย่างมากเพราะสามารถท าให้ได้รับความรู้ได้อย่างรวดเร็ว และน า
ความรู้ไปใช้ได้ทันที รวมทั้งส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู เกิดความสัมพันธ์อันดีและ
รู้จักเพื่อนครูทัศนศิลป์ด้วยกันมากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าในสังคมปัจจุบันเทคโนโลยีมีความส าคัญและมี
ประโยชน์อย่างมาก นอกจากเป็นแหล่งจัดเก็บความรู้ที่สามารถน ามาใช้ได้ทันที ท าให้ความรู้สามารถ
ส่งต่อกันได้อย่างรวดเร็วแล้วและยังส่งผลให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องอีกด้วย ดังนั้นจึงควรใช้
เทคโนโลยีต่างๆเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้และพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (2557) ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่มุ่งเน้นการน า
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาโดยพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการพัฒนาครู จัดตั้งคลังเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาให้ครูสามารถใช้บริการเพื่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทันสมัยและคล่องตัว รวมทั้งสอดคล้องกับ 
Jude Lubega. (2010) ในส่วนของสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ที่พบว่า
เทคโนโลยีที่ใช้การพึ่งพาและกระบวนการจัดการความรู้ต่างก็เป็นคุณูปการส าคัญที่ส่ งเสริมการจัด
การศึกษา ซึ่งผลการวิจัยพบว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ict) เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้นั้นมี
ความส าคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความรู้ การมีส่วนช่วยในกระบวนการจัดการความรู้ 
กระบวนการการจัดการความรู้ และ ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มี
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดผ่านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ประกอบ และยัง
สอดคล้องกับ Natarajan, G และ Shekhar , S. (2001) ที่กล่าวว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญในการ
สนับสนุนการจัดการความรู้ โดยใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) 
การสร้างความรู้ อีกทั้งในส่วนของการเก็บรักษา (Storage) สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการระบบฐาน 
(Bedrock Systems) โดยการพัฒนาระบบเหล่านี้ให้มีความพร้อมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการความรู้ใน
องค์กรอย่างมาก 
 
3. ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ สามารถจ าแนกออกเป็นข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไป
ใช้ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดของข้อเสนอแนะในแต่ละส่วน ดังนี้ 
 

3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

3.1.1 ระดับกระทรวง 
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการสามารถใช้ผลการวิจัยครั้งนี้ มาเป็นแนวทางในการ

ก าหนดนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
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เพราะการพัฒนาสมรรนะการสอน เป็นกระบวนการส าคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของครู และยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างแท้จริง ซึ่งในปัจจุบันการพัฒนา
สมรรถนะการสอนส าหรับครูส่วนมากท าในภาพรวมและไม่ตอบสนองลักษณะและความต้องการของ
ครูทัศนศิลป์ได้ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการใช้รูปแบบการพัฒนา
สมรรนถะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยควรให้ควม
ส าคัญกับการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้
ในการส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะการอนส าหรับครูทัศนศิลป์อย่างแท้จริง    

เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าเมื่อน ารูปแบบในการพัฒนาหลักทั้ง 6 รูปแบบ มาพิจารณาราย
ด้าน และรายข้อของการพัฒนาองค์ประกอบสมรรถนะทางการสอนทัศนศิลป์ย่อยในแต่รูปแบบ 
ผลการวิจัยพบว่าด้านรูปแบบการจัดการความรู้ องค์ประกอบสมรรถนะด้านทักษะมีล าดับความ
ต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI = 1.12) และพบว่าในส่วนของการมีการจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมครู
ให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ทั้ง 4 
ด้าน มีล าดับความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI = 1.26) 

3.1.2 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้บริหารระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ใน

การก าหนดนโยบายการพัฒนาครูทัศนศิลป์ในพื้นที่ของตน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะการสอน
ส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ของตนภายใต้การก าหนดกรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนา การน ารูปแบบไปใช้ควรพิจารณาบริบท ความรู้พื้นฐาน และ
ลักษณะธรรมชาติการเรียนรู้ของครูในแต่ละเขตพื้นที่ด้วย 

เนื่องจากผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯโดยผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของขั้นตอนและระยะเวลาของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอน
ส าหรับครูทัศนศิลป์ในส่วนของความเหมาะสมของขั้นตอน ซึ่งเมื่อพิจารณาความเหมาะสมของเวลา
นั้น อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82 และเมื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของเวลา อยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน โดยคิดเป็นร้อยละ 80 ในขณะที่การพิจารณาในส่วนอื่นๆอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าในการพัฒนาสมรรถนะการสอนในครูแต่ละคนนั้น มีบริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึง
ไม่ควรมีการก าหนดกรอบเวลาในการใช้รูปแบบ แต่ควรให้ผู้น ารูปแบบไปใช้ได้พิจารณาความ
เหมาะสมของเวลาในการใช้รูปแบบของตนเอง 

3.1.3 ระดับโรงเรียน 
 โรงเรียนสามารถน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะการสอนของครู
ทัศนศิลป์ในโรงเรียนที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน โดยเน้นการสร้างความร่วมมือ
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ระหว่างผู้บริหารและครู ด้วยการที่ให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา การด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ ทั้งนีผู้้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนของครู
ทัศนศิลป์ทั้ง 5 ด้าน และมุ่งเน้นการพัฒนาผ่านรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละบริบทสมรรถนะ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาที่เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด 

เนื่องจากผลวิจัยพบว่าแต่ละสมรรถนะมีรูปแบบในการพัฒนาที่เหมาะสมแตกต่างกันไป ในการ
พัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ และทักษะ ควรใช้วิธีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน และการ
จัดการความรู้ การพัฒนาสมรรถนะด้านคุณลักษณะ ควรใช้รูปแบบวิธีการพัฒนาผ่านการจัดการความรู้ 
ในขณะที่การพัฒนาสมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม ควรใช้รูปแบบวิธีการพัฒนา ผ่านการ
จัดการความรู้ และระบบพี่เลี้ยง และการพัฒนาสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ควรใช้รูปแบบวิธีการพัฒนา ผ่านการจัดการความรู้ การฝึกอบรม และระบบพี่เลี้ยง 

3.1.4 ระดับบุคคล 
ผู้บริหารโรงเรียน ครูทัศนศิลป์ และบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ ผ่านการแสวงหาความรู้ในองค์ความรู้ต่างๆที่เหมาะสม เพื่อการ
พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนไปใช้นั้นควร
มีการวัดระดับสมรรถนะทั้ง 5 ด้านก่อนการเข้าโปรแกรมพัฒนา เพื่อเป็นการวินิจฉัยความต้องการ
พัฒนาสมรรถนะตามด้านที่ขาด เพื่อจะได้จัดรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมและตรงกับสมรรถนะที่
จ าเป็น เพื่อจะส่งผลให้การพัฒนาสมรรถนะการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
อย่างยั่งยืน 

เนื่องจากผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมว่าควรมีการวัดระดับสมรรถนะของผู้เข้ารับการพัฒนาก่อน เพื่อจัดรูปแบการพัฒนาที่
เหมาะสม 

3.2 ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครั้งต่อไป 

3.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องเทคนิคการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของครูทัศนศิลป์ เนื่องจากผลวิจัยพบว่า รูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะทางการสอนที่
คาดหวังของครูทัศนศิลป์ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือการจัดการความรู้ และการให้ความส าคัญกับการพัฒนา
สมรรถนะการสอนให้เกิดการพัฒนาด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีล าดับความต้องการ
จ าเป็นมากที่สุด ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ต่อไป 

3.2.2 ควรมีการน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะการ
สอนส าหรับครูทัศนศิลป์ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับบริบทของครูทัศนศิลป์อย่างเป็นรูปธรรม 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเครื่องมือวิจัย และแบบประเมินสมรรถนะ  

และรายชื่อโรงเรียนที่เข้ารับการทดลอง 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเครื่องมือวิจัย และแบบประเมินสมรรถนะ 
 

1. ผศ. ดร.ปองสิน วิเศษศิร ิ 
 ผู้เชี่ยวชาญ  ด้านการบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  
 

2. ดร. กล้าศักด์ิ จิตต์สงวน 
 ผู้เชี่ยวชาญ  ด้านการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทร์เดชา สิงห์ สิงหเสน ี
 
3. ดร. นุติยาพร วงศ์เณร 
 ผู้เชี่ยวชาญ  ด้านการพัฒนาครูทัศนศิลป ์
 ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป ์สพป. ประจวบคีรีขันธ์ 

เขต 1 
 
4. คุณจิตรา สิริภบูาล 
 ผู้เชี่ยวชาญ  ด้านการพัฒนาครูทัศนศิลป ์
 ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สพฐ. 
 
5. อาจารย์สังคม ทองม ี
 ผู้เชี่ยวชาญ  ด้านครูผู้ที่มีประสบการณ์และมีผลงานด้านทัศนศิลป ์
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรปูแบบการพัฒนาฯ 
 

1. นักวิชาการทางด้านการสร้างรูปแบบและด้านศลิปศึกษา 
1.1 ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน  

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปกร 
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า  

ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีคริ
นทรวิโรฒ 

2. ผู้เชีย่วชาญและผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องกับการพัฒนาคร ู
2.1 ดร.นุติยาพร วงศ์เณร  

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษศิลปศึกษา  
2.2 คุณวิจิตร วิทยาวราพงศ์  

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการด้านการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

2.3 คุณภาณุภณ กล้าผจญ  
ต าแหน่ง นายกสมาคมวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทย 

3. ผู้เกี่ยวข้องในด้านผู้ปฏิบัติ (ตัวแทนครู และครู best practice) ด้านทัศนศิลป ์
3.1 ครูสุดใจ ขวัญด า  

ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
3.2 คุณนิภาพร บินสัน  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหล า และได้รับรางวัลครูดใีนดวงใจด้านศิลปศึกษา 
ปี 2555 

4. นักวิชาการดา้นการบริหารการศึกษา บริหารสถานศึกษา และการพัฒนาครูทัศนศิลป ์
4.1 คุณจิตรา สิริภบูาล  

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สพฐ.  

4.2 ดร.กล้าศักด์ิ จิตต์สงวน  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

4.3 ดร.ศาลินา บุญเกื้อ 
ต าแหน่ง นักวิจัยอิสระ ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการพฒันาวิชาชีพครู 
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รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมทดลอง 

ล าดับ โรงเรียน ลายเซ็น 

1 โรงเรียนพรตพิทยพยัต  

2 โรงเรียนพรตพิทยพยัต  

3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพฯ  

4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๔  

5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๔  

6 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม  
7 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม  

8 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  

9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า  

10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า  

11 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า  

12 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา    

13 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง  

14 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  

15 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒  

16 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  
17 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  

18 โรงเรียนนนทรีวิทยา  

19 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  

20 โรงเรียนบางกะปิ  

21 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ  

22 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ  

23 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  

24 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  

25 โรงเรียนสายน้ าผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ  

26 โรงเรียนสายน้ าผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ  
27 โรงเรียนสายน้ าผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ  

28 โรงเรียนสายน้ าผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ  

29 โรงเรียนสายน้ าผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ  

30 โรงเรียนสายน้ าผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ  
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

  



 

 

284 

 



 

 

285 

 



 

 

286 

 



 

 

287 

 

 

 



 

 

288 

 



 

 

289 

 



 

 

290 

 



 

 

291 

 



 

 

292 

 



 

 

293 

 



 

 

294 

 



 

 

295 

 



 

 

296 

 
  



 

 

297 

 

 



 

 

298 

 



 

 

299 

 
 

 

 

 

 



 

 

300 

 
  



 

 

301 

 



 

 

302 

 
  



 

 

303 

 
 



 

 

304 

 
  



 

 

305 

 
 



 

 

306 

 
 

 



 

 

307 

 
 

 



 

 

308 

 



 

 

309 

 

 
 



 

 

310 

แบบบันทึก โครงการการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าหรับครูทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

 

วันที่ / เวลา รายละเอียด 

ชื่อวิทยากร  

หัวข้อที่บรรยาย 
 
 

เนื้อหาการบรรยาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะรูปแบบการบรรยาย 

 
 
 
 

เนื้อหาการถาม-ตอบ 

 
 
 
 
 

ลักษณะ/บรรยากาศ ผู้เขา้ร่วม 
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ภาคผนวก ค 
ผลบันทึกการทดลอง 
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บันทึกโครงการ การพัฒนาพัฒนาการสอนส าหรับรูปทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. 
หัวข้อ รายละเอียด 

ชื่อวิทยากร อาจารย์วีระยุทธ เพชรประไพ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเสิงสาง ครูวิทยฐานนะเชี่ยวชาญ (คศ.4) 

หัวข้อที่บรรยาย การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ คุณลักษณะส่วนตัว และการเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกความ
เหมาะสมของเนื้อหาผู้เรียนตลอดจนการสร้างเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้  

เนื้อหาการ
บรรยาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เกริ่นน า : ครูศิลปะ เหมือนครูสารพัดประโยชน์ มีงานฉาก งานจิปาถะ สถานที่ ปา้ย เราจะ
เป็นอย่างไร ทัศนะ 34 ป ีกับการติดอยู่ในกรอบ การบรรยายครั้งนี้น าเสนอในบริบทของ
โรงเรียนเสิงสาง โรงเรียนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนบ้านนอก เริ่มต้นจากการอธิบายประวัติการ
ท างาน โดยใช้คลิป VDO ช่อง Spring News และ PowerPoint ประกอบ โดยในเนื้อหามีประเด็น
ส าคัญคือ 

- เด็กคนหนึ่งเล่าว่า “ชอบศิลปะมาตั้งแต่เล็ก ขึ้นมาเรียนโรงเรียนนี้เพราะมีอาจารย์พ่อที่สอน
ศิลปะ และให้ความรู้กับเราทั้งในเรื่องของศิลปะและสอนหลักการใช้ชีวิต หนูจึงอยากเป็นครู
เหมือนอย่างท่านและสอนเก่งๆเหมือนอย่างท่าน”  

ครูท่านหนึ่งเคยถามครูวีระยุทธ ว่ามีวิธีการอย่างไร ที่ดูแลลูกศิษย์ และสุดยอดขนาดนี้ ครูวีระ
ยุทธตอบว่าเราต้องเข้าใจผู้เรียน คุณลักษณะของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน ให้การดูแลลูก
ศิษย์ มีค าถามถามอาจารย์ได้ตลอด และให้ค าตอบเราได้เสมอ  ถ้าไม่รู้เค้าก็จะไปหาค าตอบให้ 

- บรรยายประกอบสไลด์ อาจารย์วีระยุทธ เพชรประไพ ปฏิบัติหน้าที่ราชการครู 34 ปีอยู่
โรงเรียนเสิงสาง โดยเลือกสอบสมัครที่แรกคือที่นี่  ใช้วุฒิ ปก.ศ สูง อนุปริญญาการศึกษา ใน
การสมัครเลือกโรงเรียนรื่องแรกที่ครูศิลปะทุกคนต้องไปต่อสู้คือเรื่องทัศนคติ ของเด็กของ
ผู้ปกครองของฝ่ายบริหาร วิชาศิลปะก็เหมือนวิชาลูกเมียน้อย คืออยู่หลังๆท้ายๆมองแค่ว่า
ศิลปะเป็นวิชาเสริม แต่แท้จริงแล้วยิ่งใหญ่เพราะว่าศิลปะเป็นวิชาที่ท าให้มนุษย์สมบูรณ์ โดย
แบ่งภาพการรับราชการคล้ายกับประวัติศาสตร์ศิลป์ เป็น 4 ยุค 
    1. ยุคบุกเบิก เป็นช่วงที่ไปประจ าที่โรงเรียนเสิงสารแรกๆ ซึ่งผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารและ
ผู้ปกครองยังไม่เห็นความส าคัญของการเรียนศิลปะนัก 
2 . ยุคแสวงหา เริ่มตั้งชมรมคนรักศิลป์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน เริ่มได้รางวัล

พระราชทาน 

   3  . ยุคค้นพบ เริ่มค้นพบศักยภาพของเด็กนักเรียน พบว่าศิลปะอยู่ในตัวเด็กทุกคนอยู่ที่ว่ามี
คุณครูคอยจุดประกาย ครูมีหน้าที่ส าคัญที่ต้องดึงศักยภาพเด็ก  โดยเราต้องเข้าใจเด็กว่าเด็กแต่
ละคนมีความชอบไม่เหมือนกัน จึงปรับวิธีสอนและกระบวนการต่างๆให้ท้าทายยิ่งขึ้น จนท าให้
ได้รางวัลระดับนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนและชุมชน สามารถเปิดเรียนแผนศิลปะ
ระดับม .ปลาย และสร้างหอศิลป์เสิงสางจากเงินบริจาคของชุมชน  

   4  . ยุคตกผลึก ท าการสร้างเครือข่ายครูศิลปะ น าองค์ความรู้ที่ได้มาจัดฝึกอบรมครูศิลปะใน
หลายพื้นที่และหน่วยงาน ที่ส าคัญครูศิลปะต้องสอนศิลปะการใช้ชีวิต ให้สอดคล้องกับ
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เนื้อหาการ
บรรยาย(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
-  แนวคิดการสร้าง ผู้เรียนประกอบด้วย การสร้างแรงบันดาลใจ   ,การให้และสร้างโอกาส, การ

พ ัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ   ,การปลูกจิตวิญญาณไม่ให้ขาดคุณธรรม  โดยมีการให้ดู
คลิปประกอบการบรรยาย  

- คลิปด.เด็ก ช.ช้าง เป็นเรื่องราวของเด็กชายธ ารงค์กุลที่ว่ารูปช้างได้เหมือนมากแต่ครูไม่
เชื่อ โดยถามธ ารงค์กุลว่าเธอว่ารูปนี้เองจริงๆหรือเปล่าท าไมเธอจึงว่ารูปนี้ได้สวยกว่ารูปก่อน
ก่อนล่ะ ครูเป็นครูมา มานานแล้วไม่เคยให้ใครได้คะแนนเต็ม 10 เลย เธอให้ใครวาดให้หรือ
เปล่าใช่พี่ชายหรือเปล่า แล้วครูก็เดินถามเพื่อนทุกคนว่าเชื่อหรือเปล่าว่าเค้าวาดเอง ครั้งแรกที่
ผมดูคลิปนี้ผมก็น้ าตาซึมบางครั้งมันได้ทุกส่วนตัวเองได้กลับมาทบทวนตัวเองผมขอบคุณคนที่
สร้างคลิปนี ้
      วิทยากรขอให้คุณครูได้ลองตอบค าถามว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อดูคลิปนี้ 

 รู้สึกโมโหกับการกระท าของครูในเรื่องนี้เท่ากับการก็อาชญากรรมกับเด็ก เราอาจจะ
รู้สึกว่าเด็กอายุเท่านี้ไม่น่า จะท าได้แต่มันมีกระบวนการพิสูจน์หลายวิธีที่จะทดสอบ
ว่า เขาวาดเองหรือป่าว คิดว่าสิ่งที่รู้สึกคือครูไม่ควรเอาตัวเองเป็นเกณฑ์ที่จะตัดสิน
เด็ก เค้าท าอะไรได้หรือไม่ได้ 

 อาจารย์คนนี้มาตั้งกฎเกณฑ์ไปแล้วว่าเด็กอายุเท่านี้จะต้องวาดแค่ประมาณนี้เป็นการ
ท าให้ความสามารถของเด็กคนนี้หดหายไปเป็นการสร้างตราบาปให้กับเด็กท าให้เด็ก
คนนี้จะไปกล้าแสดงออก เอนตี้อาจารย์คนนี้ และอาจไม่ชอบวิชา เพราะอาจารย์คน
นี้ได้ท าสิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้สึกว่าก าลังประจาน 

 ถ้าคุณครูเป็นธ ารงค์กุลคุณครูจะรู้สึกอย่างไรกับการเรียนการสอนศิลปะ : รู้สึกเสียใจ
ว่าท าไมครูถึงคิดแบบนี้ ว่าเด็กอย่างเราจะวาดรูปแบบนี้ไม่ได้ ตีค่าเราแค่นี้ , แล้ว
คุณครูมองครูผู้หญิงท่านนี้ว่าอย่างไรในความรู้สึกของครู: ครูเขาไม่เป็นธรรม เขาตี
ค่าเด็กว่า ต้องเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ ไม่เข้าใความแตกต่างของผู้เรียน 

          คลิปนี้ให้ข้อคิดหลายอย่างทั้งในเรื่องของวิธีสอนก็ดีเรื่องของการวัดผลประเมินผลก็ดี
ผมว่าครูเป็นครูที่ก าความรู้สึกของเด็กไว้ทั้งชีวิตเลย มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะออกแบบการ
สอนให้ไปถูกใจ หรือไปพัฒนาเด็ก ครูอาจจะต้องใช้จิตวิทยาค่อนข้างสูง เพราะมันไม่ได้เป็น
เรื่องของทักษะความรู้เท่านั้น แต่เราต้องเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียนด้วย 

คุณลักษณะของเด็ก 2 ประเด็น อย่างแรกก็คือคุณลักษณะของครูที่ส าคัญ ยิ่งกว่าค าสอนคือ
คุณลักษณะของครูต้องมาเป็นอย่างแรก บุคลิกภาพหรือจิตวิญญาณที่จะมาเป็นครูที่จะลงไปสู่
เดก็ต้องเริ่มจากคุณลักษณะของครู การที่เราเป็นแม่พิมพ์เป็นแบบอย่างทุกเรื่องต้องเริ่มท่ี
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เนื้อหาการ
บรรยาย(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครู  ในฐานะที่เราเป็นครูศิลปะเราจะเอากิจกรรมศิลปะไปหล่อหลอมเขาอย่างไร  

กิจกรรมวิเคราะห์ตัวชี้วัด อย่างแรกให้ครูเลือกตัวชี้วัดระดับชั้นมัธยมใดก็ได้แล้วเลือกมาเพียง
หนึ่งตัวชี้วัด และให้ครูน าสาระแกนกลางของตัวชี้วัดกรอกลงไป สิ่งที่คุณครูจะต้องวิเคราะห์คือ
วิเคราะห์ตัวชี้วัดนี้ดูว่ากลุ่มพฤติกรรมที่เขาต้องการนั้นเป็นระดับไหน และลงไปถึงสว่นของ
ระดับพฤติกรรมแต่ละด้านว่าต้องการให้เด็กถึงระดับไหน และลงไปถึงพฤติกรรมย่อยๆ ที่เด็ก
จะไปตอบสนอง ในแผ่นที่ 2 จะเป็นการเขียนจุดประสงค์ โดยอิงตัวชี้วัดแรก ต่อมาคือวิธีวัด
และเครืองมือในการวัด เพื่อวัดว่าผู้เรียนได้ความรู้ถึงระดับที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งจากกิจกรรม
นี้แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลนั้นคืออันเดียวกัน การจัดการ
เรียนรู้ต้องสอดคล้องกับการวัดประเมินผล ต้องการให้เด็กได้อะไรก็ต้องสอน และวัดผลให้
สอดคล้องกัน ไม่เขียนอะไรให้เยอะเกินกว่าที่จะประเมินได้หมด ต้องไม่หลงประเด็น สอน
อย่างหนึ่งแต่ประเมินอีกอย่างก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค ์ดังนั้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ควรจะตรงตามตัวชี้วัดและเข้าใจคุณลักษณะผู้เรียน ยังคสรต้องมีการวัดปละประเมินผลที่
สอดคล้องอีกด้วย ในการจัดการเรียนการสอน ต้องน าหลักสูตรไปหาผู้เรียนให้เหมาะสมกับ
บริบทของตน ผู้สอนต้องรู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์หลักสูตร และเพิ่มเติมความเป็นท้องถิ่นลง
ไป  

การพัฒนาและประเมินผลผู้เรียนตามแนวคิด FICS ประกอบด้วย F : feeling (ความรู้สึก) I : 
intelligence (สติปัญญา)  C : Characteristic (คุณลักษณะรสนิยม) และ S : Skill (ทักษะ
ฝีมือ)  โดยการประเมินผลงานศิลปะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความต้องการไม่
เหมือนกัน มีความถนัดที่ต่างกัน ในการประเมินนั้นไม่เน้นประเมินผลงาน แต่เน้นประเมินสิ่งที่
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ “ยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีน้ าใจ”  
 
วิชาศิลปะสามารถบูรณาการกับวิชาอื่นได้หลากหลาย การเข้าถึงผู้เรียนนั้นควรมีการจัด
กิจกรรมที่ผู้เรียนเข้าถึงได้ง่าย ยกตัวอย่างเช่น  

กิจกรรมการเรียนการสอน "ภาพการ์ตูนล้อ" โดยหาเทคนิคที่ท าให้คนเข้าถึงและสนใจ เทคนิค
นี้ต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการของสื่อเทคโนโลยีกับงานศิลปะ แล้วก็เข้าสู่ทักษะของศิลปะที่เป็น
การขยายการตีสเกล เรื่องของสัดส่วนต่างๆก็บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์   

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอน "เมื่อฉันเป็นศิลปิน" ตัวชี้วัดการเปรียบเทียบกับศิลปะ
ตะวันตกตะวันออก การศึกษาประวัติศิลปิน การวิจารณ ์โดยสามารถให้ความรู้ได้หลายแกน           

ท้ายสุด “เราไปสอนชีวิตให้กับเด็กๆโดยใช้กิจกรรมเป็นตัวน าทาง แล้วท่านอาจารย์จะรู้สึกว่า
ในชีวิตครูนี้มันสุดยอด การได้มาเป็นครูนี้เป็นผู้ประเสริฐแล้ว เพราะเราได้สร้างจิตวิญญาณ ได้
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สร้างโอกาส สร้างความก้าวหน้าให้กับลูกศิษย์เรา ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีส่วนทั้งชีวิตเขา เห็น
เด็กประสบความส าเร็จมาอาจารย์อย่าไปขี้โม้นะ เขาประสบความส าเร็จมาจากครอบครัวจะ
ครูคนโน้นคนนี้ จากสถาบันนู้นนี้ แต่เราเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ท าให้เขาส าเร็จ เพียงแค่นั้นผม
ภูมิใจแล้ว” 

ลักษณะรูปแบบ
การบรรยาย 

- การบรรยายโดยใช้ Power Point : ประกอบเนื้อหาค าบรรยาย 

- การบรรยายโดยใช้ Power Point : ภาพตัวอย่าผลงานงานนักเรียนโรงเรียนเสิงสาง ที่ได้รับ
รางวัล 
- การบรรยายได้ใช้สื่อClip video 

- การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง ให้มีการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนมุมมองกับครูทัศนศิลป์ท่าน
อื่นๆ 
- แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมกลุ่มย่อย โดยให้วิเคราะห์ตัวชี้วัดและเลือกออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เมาะสมกับผู้เรียน ที่น าไปสู่การเลือกความเหมาะสมของเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณลักษณะ
ส่วนตัวและการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมท้ังน าสนอเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยกิจกรรมเป็นการ
วิเคราะห์ตัวชี้วัด โดยให้จับกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัด ให้ครูแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดย
ระหว่างที่มีการวิเคราะห์นั้นจะมีครูเข้าไปช่วยชี้แนะ Coaching และตอบข้อสงสัย และมีการ
ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมน าเสนอผลงาน พร้อมท้ังวิทยากรได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ  

เนื้อหาการถาม
ตอบ 

- ช่วงการบรรยาย มีการปฏิสัมพันธ์ถามตอบผู้ฟังเป็นระยะ โดยให้ผู้ฟังได้คิดตาม 
- ให้ผู้ฟังน าเสนอการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อน าไปสุ่เกณฑ์การประเมินผลผู้รียนตามละกษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน และเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผล 

ลักษณะ/
บรรยากาศ 
ผู้เข้าร่วม 

ผู้เข้าร่วมเป็นครูทัศนศิลป์ระดับมัธยม อายุประมาณ 25-40  ปี  ส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการ
บรรยายและกิจกรรมเป็นอย่างดี โดยลักษณะการบรรยายเป็นการบรรยายให้ความรู้
ประกอบการถามตอบและการทดลองให้เขียนการจัดการเรียนรู้ที่วิทยากรได้จัดขึ้น สามารถ
พัฒนาให้เกิดลักษณะ ของ Professional Knowledge  และ Professional Skills ได้ 
กล่าวคือ เกิดความรู้ความเข้าใจในทัศนศิลป์ เข้าใจลักษณะส่วนตัวและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
โดยสามารถเลือกเนื้อหาในหลักสูตรให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน และสามารถสร้างเกณฑ์
มาตรฐานในการประเมินผู้เรียนได้ โดยผู้เข้าร่วมได้ตอบสนองกิจกรรมด้วยความตั้งใจ และมี
การตอบโต้ถามตอบที่ชัดเจน มีการสะท้อนคิด รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูทัศนศิลป์ 
เกิดการพัฒนาสมรรถนะทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ และส่งผลต่อคุณลักษณะ จริยธรรม และ
น าไปสู่การพัฒนาตนเองของครูทัศนศิลป์ 
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กิจกรรมวิเคราะห์ตัวชี้วัด 

 
กลุ่ม A เลือก มาตรฐาน ศ 1.1 ม.1 ตัวชี้วัดที่ 1 (ความสัมพันธ์ในกลุ่ม คือ ไม่ค่อยรู้จักกันดี แต่มีการ
พยายามท าความรู้จักและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน) (คะแนนโดยครูวีระยุทธ : A)  

 ข้อสังเกต   

  – การเลือกชิ้นงานไม่อยากให้อาจารย์หลงประเด็น เราอยากรู้ว่า สิ่งแวดล้อม ทัศนธาตุ 
เหมือนกันตรงไหน การประเมินช้ินงานระวังการสร้างภาระไม่ตอบโจทย์ แต่การให้เด็กปฏิบัติเป็นเรื่อง
ดี เราแค่อยากรู้ว่าเหมือนหรือต่าง ระหว่าง ทัศนธาตุ และสิ่งแวดล้อม  ภาระงานที่ให้เป็นการสร้าง
ภาระแต่ไม่ใช่ไปตัดสินถึงขั้นจัดองค์ประกอบ (Compose)  

กลุ่ม B  เลือก มาตรฐาน ศ 1.1 ม.3 ตัวชี้วัดที่ 6 (ความสัมพันธ์ในกลุ่ม คือ ไม่ค่อยรู้จักกันดี มีการ
แนะน าตัว ท าความรู้จักและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน) (คะแนนโดยครูวีระยุทธ : A+)  

ข้อสังเกต 

 - กลุ่มนี้สามารถวิเคราะห์ได้ดี แต่ในนี้ยังไม่มี A Attitude  ในความจริงเวลาเราท างาน เรา
สามารถเขียนให้มากกว่าตัวชี้วัดได้ ท าอย่างไร เด็กท างาน  2 3 มิติ เด็กเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ “สุด
ยอดท าได!้” เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง  
  - ผู้เรียนรู้ว่าอะไรที่ เป็น 2 มิติ 3 มิติ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขารู้ ก็ต้องเขียนมาอธิบายมา 
    - ท างาน 2 มิติ 3 มิติได้ อันนี้เมื่อถึงเวลาที่จะให้ลองปฏิบัติ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติก็ได้ 
    – เขียนจุดประสงค์ว่าภาคภูมิใจ กระบวนการคือให้เขาเขียนอธิบายแนวคิด อันนี้ก็ไม่แน่นะ
ครับ เด็กอาจจะเขียนหลอกเราก็ได้ อาจจะต้องเพ่ิมเครื่องมือเข้ามา 

กลุ่ม C เลือก มาตรฐาน ศ 1.1 ม.3 ตัวชี้วัดที่ 3 (ความสัมพันธ์ในกลุ่ม คือ รู้จักกันดี การท างานราบรื่น 
มีการเสนอแนะมุมมอง ข้อคิดเห็น ยอมรับความเห็นของผู้อื่นดี ) (คะแนนโดยครูวีระยุทธ : B+)  

 ข้อสังเกต   

   – ตัวชี้วัด เลือกมาที่วิเคราะห์บรรยายได้ และส่วนเรื่องของทัศนธาตุ อันนี้เป็นเนื้อหาสาระ 
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องค์ความรู้ แต่พอเขียนจุดประสงค์ไม่ครบ ขาดเรื่องการวิเคราะห์  เช่นเอางานศิลปินมาแล้วให้เด็ก
ลองวิเคราะห์ ทัศนธาตุในงานศิลปิน  
กลุ่ม D เลือก มาตรฐาน ศ 1.1 ม.1 ตัวชี้วัดที่ 1 (ความสัมพันธ์ในกลุ่ม คือ ไม่ค่อยรู้จักกันดี มีการ
แนะน าตัว ท าความรู้จักและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน) (คะแนนโดยครูวีระยุทธ : A)  

 ข้อสังเกต   

  – ตัวชี้วัดดี ตั้งจุดประสงค์ตอบโจทย์ตัวชี้วัดได้ดีมาก  
  -  แต่การระบุชิ้นงานต้องคิดให้ดี ต้องค านึงเวลา กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกัน  
กลุ่ม E เลือก มาตรฐาน ศ 1.1 ม.1 ตัวชี้วัดที่ 5 (ความสัมพันธ์ในกลุ่ม คือ รู้จักกันดี มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู)้ (คะแนนโดยครูวีระยุทธ : B)  

 ข้อสังเกต   

  – ตัวชี้วัดไม่ถึงประเมินค่า แต่ในจุดประสงค์ระดับพฤติกรรมประเมินค่า ::> การเขียนให้
มากกว่าตัวชี้วัดก็เป็นเรื่องที่ท าได้ดูดี แต่อันนี้เขียนแล้วต้องท าให้ได้ 
    - จุดประสงค์ปลายทาง : ควรเขียนเลยว่าเด็กออกแบบได้ (กลุ่มนี้ควรปรับไม่ต้องแจง
จุดประสงค์แยก 1.สามารถเลียนแบบรูปทรง 2.สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามแบบได้) 
  - ในส่วนของวัดพฤติกรรมเชิงอธิบายความหมาย เป็นการขยายความให้กระจ่างขึ้น จะใช้
ชิ้นงานให้ท าก็ไม่เหมาะ อาจให้เขียนบรรยาย หรือการวัดโดยการทดสอบ อาจจะไม่สามารถ
ครอบคลุมพฤติกรรมได้ทั้งหมด 

    ครูวีระยุทธให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของการประเมินชิ้นงาน โดยไม่อยากให้อาจารย์หลง
ประเด็นแล้วกลับกลายเป็นว่างาน เป็นตัวไปสร้างภาระและไม่ใช่ตัวตอบโจทย์ เช่น จากตัวชี้วัดนี้คือ
บรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้เรื่อง
ทัศนธาตุ บางอย่างเราไม่จ าเป็นต้องสอนด้วยการบรรยายหรือสร้างสถานการณ์จ าลองเพียงอย่าง
เดียว อาจจะเป็นการลงมือปฏิบัติ แต่เวลาประเมินต้องเข้าใจว่าเราไม่อยากรู้ว่าท าได้ดีหรือไม่ดี ไม่ได้
อยากรู้ว่าเอาทัศนธาตุมาท างานได้ สิ่งที่ต้องประเมินคือผู้เรียนเข้าใจหรือไม่ว่าทัศนศิลป์กับทัศนธาตุ
และสิ่งแวดล้อมต่างกันตรงไหน น้ าหนักของการวัดและประเมินผลจึงอยู่ที่วิธีการของครูควรเอาแบบ
พอดีและตอบโจทย์ 
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บันทึกโครงการ การพัฒนาพัฒนาการสอนส าหรับรูปทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
หัวข้อ รายละเอียด 

ชื่อวิทยากร - อาจารยศ์ุภวัจน์  พรหมตัน (admin page อะไรอะไรก็ครู) 
- คุณบรรพต  บุญช่วย (รองผู้อ านวยการบริษัท ทรู คอร์ปเปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  

หัวข้อที่บรรยาย การพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัย เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนทัศนศิลป์ และการส่งเสริมการจัดการความรู้  

เนื้อหาการ
บรรยาย 

 
 

อ.ศุภวัจน์  พรหมตัน  
- กิจกรรมสังเกตตัวเอง :  
  1. ให้เริ่มจากการคุยกับตัวเอง นึกถึงความรู้สึกตั้งแต่เมื่อเช้าที่ตื่นมาจนกระทั่งความรู้สึก
ตอนนี้และคิดสร้างสรรค์แปลงออกมาเป็นท่าทาง  
  2.พูดสิ่งที่ชอบในลักษณะพูดซ้ าๆพึมพ า ถ้าเจอคนที่พูดสิ่งเดียวกันให้หยุดกับที่  
  3.พูดสิ่งที่กลัวในลักษณะพูดซ้ าๆพึมพ า ถ้าเจอคนที่พูดสิ่งเดียวกันให้หยุดกับที่  
  4. ให้พิจารณาตนเองว่าเรากลัวอะไรบ้างเขียนลงไปในกระดาษ A4  
  5.ให้สร้างสรรค์ประติมากรรมจากสิ่งที่กลัว ก าหนดให้ใช้กระดาษ A1 โดยเลือกสิ่งที่ตนเอง
กลัวมาเพียง 1 อย่าง ท าเสร็จแล้วให้เพื่อนๆทาย  (ในกิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมท าด้วยความตั้งใจ
มาก แสดงศักยภาพของการเป็นครูทัศนศิลป์เต็มที่ โดยการปั้น บิด ขดกระดาษ 1 แผ่น ให้
กลายเป็นรูปร่างรูปทรง ที่สื่อออกมาถึงความกลัวของตน มีหลายชิ้นที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น 
ความกลัวทางตัน , ความกลัวกระโปรง , ความกลัวการจมน้ า) ในกิจกรรมนี้ได้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิด กระบวนการท างาน มุมมองของคนอื่นที่กลัวเหมือน หรือต่างจากเรา ได้
แสดงออกปลดปล่อยออกมา และร้อยเรียงเล่าสื่อสารให้ผู้อื่นได้ฟัง โดยมีการสรุปกิจกรรม ให้
ครูลองมองย้อนดูตัวเอง ครูอยากให้เด็กเรียนรู้อะไรจากศิลปะ และเราจะหยิบสื่อการสอนได้
จากอะไร ครูศิลปะควรจะต้องสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ  ตัวเอง ความสุข ความคิด
สร้างสรรค์ จินตนาการ ความสามารถ การแสดงออก รสนิยม วิธีการปลดปล่อยความคิด
ตัวเองผ่านสื่อต่างๆ  
- บรรยายลักษณะของวัยรุ่น เป็นวัยที่มี พลัง ต้องการการยอมรับ ความรัก การค้นหา 
แสวงหามิตรภาพ การแข่งขัน และ social media  

- เทคโนโลยีจะช่วยในการเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนและการสร้างประสบการณ์ร่วมกันระหว่างครู
กับนักเรียน ช่องทางการสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้ช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียนน้อยลง สิ่งที่
ครูต้องท าหน้าที่เพิ่มขึ้นมา คือการสอนให้นักเรียนมีความรู้เท่าทัน และรู้จักใช้เทคโนโลยีใน
การพัฒนาการสอนให้เป็นประโยชน์ 
- Model backward design เช่น นักเรียนสนใจปิกัสโซ่ นักเรียนถาม ครูตอบ และคนอื่นก็ตอบได้ 
มีการให้ผู้เรียนหาความรู้เพิ่มเติมจากเทคโนโลยี การสร้างผลงาน และเผยแพร่ มีการวิจารณ์
งานศิลปะผ่านเทคโนโลยี การกด like อาจจะท าให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการสร้างผลงานที่ดีผ่าน
สื่อของFacebook การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ “ชุมชนแห่งการแบ่งบัน” ท าให้ครูศิลปะที่
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หัวข้อ รายละเอียด 

เข้าถึงหัวใจวัยรุ่นด้วยพลังของเทคโนโลยีร่วมสมัย 

คุณบรรพต  บุญช่วย 
- น าเสนอไอเดีย ค าถาม เครื่องมือ 
- สื่อดิจิตอลการเรียนการสอน ให้การศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์เป็นกรณีศึกษา Clip 

Singapore's 21st-Century Teaching Strategies (Education Everywhere Series) อันที่
จริงวิชาที่เรียนเหมือนผัก รู้ว่ามีประโยชน์ สิงค์โปร์ สร้างคนที่มีวินัย วิชาศิลปะเองท าให้คนมี
วินัย ประเทศนี้เขาสร้างคนโดยรู้เป้าหมายของคนนั้น ปั้นหล่อหลอมขึ้นมา เช่นคนนี้จบไปต้อง
ไปเป็น CEO ต้องเป็นนักธุรกิจ ต้องเป็นนักพัฒนา 

- ในเริ่มแรกระยะสั้นๆ ศิลปะเป็นอย่างไร แล้วสุดท้ายศิลปะจะอยู่ในชีวิตเขาจะท าให้เขาเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบได้อย่างไร ครูเป็นคนที่ขีดชีวิตของเด็กได้ เพียงแค่ท าให้เรื่องที่เขาสอน
สนุก ท าให้น่าสนใจ และท าให้เข้ากับกระแส ครูเป็นผู้แนะน าแนวทาง 
    ทุกวันนี้โลกเราเต็มไปด้วยเทคโนโลยี ความรู้ที่มันสามารถวิ่งเข้ามาหาได้ง่ายขึ้น ศิลปะที่
สอนให้คิดและได้เรียนรู้แบบลงมือท า เครื่องมือหนึ่งที่ท าให้ครูได้สื่อสารกับเด็กมาขึ้นคือ Social 

media เสนอทวิตเตอร์ให้ครูรู้จัก มันมีฟังก์ชั่นที่เราสามารถท าโพล์ได้ง่าย อันนี้จะสะดวกกับครู
ที่ต้องการทราบความคิดเห็น หรือส ารวจสิ่งที่นักเรียนต้องการ Facebook ก็จะเป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการท าให้ครุได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท้ายกิจกรรมมีการจัดตั้ง page Facebook ชื่อ 
Kru_VisualArt โดยเป็นพื้นที่ใหม่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอน แนวการสอนศิลปะ และ
สื่อการสอนต่างๆให้กับครูทัศนศิลป์ มีการจัดตั้งครูที่เข้ารับการทดลองให้เป็น Admin และ 
Editor เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
การออกแบบการจัดการเรียนการสอนก็อาจจะน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น การเรียนการจัด
องค์ประกอบศิลป์จากการถ่ายภาพ มีการแลกเลี่ยนผลงานผ่าน Facebook  หรือผู้เรียนสามารถ
ส่งงานผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และมีการเปิดสาธารณะให้ผู้เรียนวิจารณ์งาน
ศิลปะอย่างมีหลักการผ่านสื่อเทคโนโลยี ครูสามารถประเมินความสนใจ ทักษะการจัดองคื
ประกอบ ทักษะการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ผ่านเทคโนโลยี ช่วยลดการใช้เวลาในห้องเรียนที่มี
น้อยมาส าหรับครูทัศนศิลป์ 

ลักษณะรูปแบบ
การบรรยาย 

- การบรรยายโดยใช้ Power Point : ประกอบเนื้อหาค าบรรยาย 
- กิจกรรมสังเกตตนเอง : ให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองศึกษาตนเองอย่าละเอียด 

- การทดลอง ปฏิบัติสร้าง Page FB : ครูลงมือท า โดยมีวิทยากรคอยให้ค าชี้แนะ และสอนงาน 
เนื้อหาการถาม

ตอบ 
- ช่วงการบรรยาย มีการปฏิสัมพันธ์ถามตอบผู้เข้าร่วมเป็นระยะ โดยให้ผู้ฟังได้คิดตาม 
- ให้ผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 

ลักษณะ/
บรรยากาศ 
ผู้เข้าร่วม 

การบรรยายประกอบการถามตอบและการทดลองให้เขียนการจัดการเรียนรู้ที่วิทยากรได้จัด
ขึ้น สามารถพัฒนาใหค้รูสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน มีชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผู้เข้าร่วมได้ตอบสนองปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ความตั้งใจ และมีความเข้าใจพื้นฐานเดิมดีอยูแล้ว  

https://youtu.be/M_pIK7ghGw4


 

 

320 

บันทึกโครงการ การพัฒนาพัฒนาการสอนส าหรับรูปทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. 
หัวข้อ รายละเอียด 

ชื่อวิทยากร อาจารย์วิรัตน์  คุ้มด า  
ครูศิลปะช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสีสุก และเป็นคณะกรรมการในการร่างหลักสูตรและ
ตัวชี้วัด สพฐ. 

หัวข้อที่บรรยาย การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทัศนศิลป์ทั้ง 4 ด้าน มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
ชั้นปีของหลักสูตร เพื่อน าไปออกแบบการจัดการเรียนการสอน 

เนื้อหาการ
บรรยาย 

 
 

สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร 

- ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ในหลักสูตร 44 จะเป็นเรียนเรื่องเดิม โดยจะเพิ่มทักษะ
ไปเรื่อยๆ แต่ด้วยความที่หลักสูตรเขียนแต่ละข้อแบบกว้างๆ ให้ครูออกแบบกิจกรรมเอง ท าให้
ไม่สามารถไปถึงเป้าหมายตามทิศทางอย่างที่หลักสูตรต้องการ ครูบางคนไม่ชอบ ออกแบบ
กิจกรรมชิ้นงานภาระงานเองครูท าไม่ได้(แต่ครูบางคนที่ชอบคิดชอบออกแบบก็ชอบ) ปัญหา
ใหญ่เลยคือ พอย้ายโรงเรียนก าหนด ตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษาไม่เหมือนกันอีก แล้วครูมัก
ตั้งค าถามกับหลักสูตร 44 ว่า แล้วสอนอะไร เลยเปลี่ยนมาเป็นหลักสูตรแกนกลาง 51 ซึ่งมี
การก าหนดตัวภาระงานอย่างชัดเจนในรูปแบบตัวชี้วัด ท าให้ครูสามารถออกแบบการเรียนการ
สอนภายใต้กรอบนี้ได้ แต่มีข้อเสียคือไม่มีอิสระในการคิดสักเท่าไรนัก และข้อเสียที่ใหญ่หลวง
คือ เจตคติ ค่านิยม ความซาบซึ้งหายไปเลยไม่ถูกระบุให้ชัดเจน ซึ่งถ้าครูสอนอยู่แค่นี้ ก็จะอยู่
แค่นี้ เกิดแต่ความรู้ 
- มาตรฐานนั้นมักจะระบุ ให้เห็นว่า ผู้เรียนต้องรู้ ต้องท าอะไรได้ ระบุชัดเจนเพียงอย่างเดียว 
ไม่หลายอย่าง เพ่ือให้มีการดึงศักยภาพในเร่ืองนั้นโดยตรงชัดเจน 

- มาตรฐานการเรียนรู้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทุกคนมีส่วนร่วมทางการศึกษา ทั้งครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง นักธุรกิจ ผู้น าชุมชน 

- จากการเปรียบเทียบดูมาตรฐานการเรียนรู้โรงเรียน มหาวิทยาลัยในที่ต่างๆ ร่วมทั้งของไทย
จะพบว่าทุกที่จะอยู่บนพื้นฐานของ DBAE 

- ในส่วนมัตรฐาน ศิลปะของไทย ศ1.1 จะเป็นเรื่องของการสร้างทักษะความรู้ และ ศ1.2 จะ
เป็นเรื่องคุณค่าของจิตใจ 

- การจัดการเรียนรู้ตามแนว DBAE เมื่อเรียนครบ 4 แกน ก็จะสร้างให้เด็กของเรามีวัฒนธรรม 
เราอาจต้องพาเด็กไปดูพิพิธภัณฑ์บ้าง ,ท าให้ทฤษฎีความรู้ สมดุลกับการปฏิบัติ ยกตัวอย่าง
เช่น ภาพแวนโก๊ะ ให้ใครดูเขาก็บอกว่าสวย ทุกคนพูดเหมือนกันว่าสวย แต่ลองเปรียบเทียบ
กับห้องที่เล่าประวัติของศิลปินคนนี้ก่อนความรู้สึกประทับใจซาบซึ้งของเด็กก็เปลี่ยนเป็นลึกซึ้ง
ข้ึน 

- การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตัวหลักสูตร 44 เหมาะกับการตั้งจุดประสงค์ก่อนแล้วค่อยคิด
กิจกรรม แต่ในลักษณะธรรมชาติ ของหลักสูตร 51 ที่เอาตัวชี้วัดเป็นตัวตั้ง ครูต้องมาคิดว่าจะ
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หัวข้อ รายละเอียด 

เอาผลงานชิ้นไกน ภาระงานใกที่จะสนองบรรลุตัวชี้วัด จึงเอาภาระงานไปออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ 
- ปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ อันที่จริงแล้วการเรียนรู้ไม่ควรอยู่แต่เพียงในห้องเรียนอย่างเดียว 
การเรียนโดยยึดแต่ตัวชี้วัด ไม่สามารถท าให้ประสบความส าเร็จได้ การประสบความส าเร็จได้
นั้นกิจกรรมที่ออกแบบมาต้องเพิ่มลักษณะของการประยุกต์เพิ่มเติมต่อยอดด้วยโดยการเอา
มาตรฐานเป็นตัวตั้ง 

- กิจกรรมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เข้าร่วม ทดลองปฏิบัติการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ตามตัวชี้วัด การก าหนดกิจกรรม ก าหนดภาระงาน และเกณฑ์ในการประเมิน 
พร้อมออกมาน าเสนอแลกเปลี่ยนกัน 

ลักษณะรูปแบบ
การบรรยาย 

- ใช้โปรแกรม powerpoint ประกอบการบรรยายความรู้ 
- การให้ผู้เข้าร่วมทดลองปฏิบัติการออกแบบ น าเสนอผลงาน และรับข้อเสนอแนะ (Training & 

Coaching) ขณะที่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติ วิทยากรก็ได้เดินดูและแนะน า  

เนื้อหาการถาม
ตอบ 

- ช่วงการบรรยาย มีการปฏิสัมพันธ์ถามตอบผู้ฟังเป็นระยะ โดยให้ผู้ฟังได้คิดตาม 
- ให้ผู้ฟังน าเสนอการวิเคราะห์ตัวชี้วัด และเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผล 

ลักษณะ/
บรรยากาศ 
ผู้เข้าร่วม 

การบรรยายประกอบการถามตอบและการทดลองให้เขียนการจัดการเรียนรู้ที่วิทยากรได้จัด
ขึ้น ผู้เข้าร่วมได้ตอบสนองกิจกรรมด้วยความตั้งใจ เป็นธรรมชาติ และมีการตอบโต้ถามตอบที่
ชัดเจน แสดงให้เห็นถึงเกิดการเรียนรู้มีความเข้าใจจนสามารถน าไปใช้ได้จริง ผู้เข้าร่วมมีความ
เข้าใจในความเป็นมาของหลักสูตร เข้าใจตัวชี้วัด และสามารถออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่ตรงตามสาระ DBAE มาตรฐานช่วงชั้นพร้อมทั้งตัวชี้วัดได้เป็นอย่างดี 
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บันทึกโครงการ การพัฒนาพัฒนาการสอนส าหรับรูปทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 –15.00 น. 
หัวข้อ รายละเอียด 

ชื่อวิทยากร นายฐาปณัฐ อุดมศรี และ นางสาวณัฐธิดา ภู่จีบ 

หัวข้อที่บรรยาย กิจกรรม AAR (After Action Report) การท า Post-test ประมวลความรู้  
การวางแผนการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ยังยืน 

เนื้อหาการ
บรรยาย 

 
 

- ท าแบบประเมินตนเองหลังเข้าอบรม พร้อมข้อเสนอแนะ สิ่งที่ได้รับ 

- การก าหนดหน้าที่ วางแผนในการประสานงานเพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ที่ยั่งยืนต่อไป 
- พิธีกร และผู้จัดโครงการ ได้เชิญให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน และสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับโดย
เสนอตัวแทน จากภาพรวมผู้เข้ารับการทดลองรู้สึกว่าการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะรูปแบบ
นี้มีประโยชน์มาก และท าให้เกิดการพัฒนาความรู้ และทักษะ ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ 
   นายพลเทพ ด ารงตระกูลกิจ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา กล่าวว่า  
“ตั้งแต่ผมเป็นครูมา ผมเข้าอบรมมาเยอะมาก แต่โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้พัฒนาสมรรถนะ
การสอนด้านทัศนศิลป์ส าหรับผมจริงๆ หากเทียบกับที่ผมเคยไปเข้าร่วมอบรมมาเขามักจะเอา
ศิลปินมาท าการ workshop นั่งอยู่หน้าห้องแล้วให้ผมปฏิบัติงานถ้าครูเยอะบางทีเขาก็ดูไม่ทั่วถึง 
แต่ครั้งนี้ผมสามารถน าสิ่งที่ผมเรียนรู้ไปใช้ได้จริง มีความรู้ มีความมั่นใจที่จะออกแบบจัดการ
เรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้เรียน โครงการนี้ได้น าวิทยากรที่เป็นครูจริงๆเหมือนกับผมมาสอน 
มาให้ค าชี้แนะ อย่างครูวีรยุทธ เขาท าให้ผมเห็นว่าการเข้าใจผู้เรียนเป็นอย่างไร เราสามารถ
ประสบความส าเร็จทั้งในเรื่องการสอนนักเรียน และความก้าวหน้าในอาชีพครู ท าให้ผมเห็น
ภาพรวมของอนาคตของผม และเกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ ทักษะ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
ตนเองต่อไป” 

  นายอุทัย นุ่นด า โรงเรียนสายน้ าผึ้งในพระอุปถัมภ์ กล่าวว่า  
“โครงการนี้ได้ท าให้ผมมีความรู้มากขึ้น มีความเข้าใจในสิ่งที่รู้สึดว่าตนเองเข้าถึงยากมาตลอด
หลายปี นั่นคือ หลักสูตรและตัวชี้วัด รู้แนวทางการท าผลงาน การสร้างผลงาน การเก็บผลงาน 
การพัฒนาตน ได้เห็นทัศนคติของนักเรียนสายวิทย์ที่มาเล่าในการท างานของครูศิลป์ การบูร
ณาการการจัดการเรียนการสอนที่น าไปสู่ความส าเร็จ ท าให้เกิดแรงบันดาลใจ ครูหลายท่าน
ที่มาวันนี้ ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมเป็นครูทัศนศิลป์ที่ดีต่อไป” 

ลักษณะรูปแบบ
การบรรยาย 

- การจัดการความรู้ โดยให้ทุกคนที่เข้าร่วมร่วมเสนอ สะท้อนคิดถึงสิ่งที่ได้รับในการอบรมครั้ง
นี ้

เนื้อหาการถาม
ตอบ 

- ให้ผู้ฟังน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ 

ลักษณะ/
บรรยากาศ 
ผู้เข้าร่วม 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้อบรม 
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