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บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายภาพรวมของสมรรถนะการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยมุงเนนไป
ที่สมรรถนะของครู ประกอบดวยความหมายของสมรรถนะ ความสําคัญ ของสมรรถนะ สมรรถนะครู และ
สมรรถนะครูที่มีความสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยตองนําพื้นฐานความรู ทักษะ วิธีคิด
คุณลักษณะบุคคล และแรงจูงใจในองคกร ซึ่งผูบริหารการศึก ษาควรตองดึง สมรรถนะเหลานี้ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษาและไดเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
คําสําคัญ: สมรรถนะการบริหารการศึกษา ครู
Abstract
This article was objective to explain the whole image of human resource
management which is focus on teacher’s competency that component with meaning of
competency, important of competency and, teacher’s competency relate to the 21st
century student development. These are bringing to the fundamental of knowledge, skill,
attribute and, organization’s motivations that educational manager should bring these
competencies to be ultimate benefits in educational organization and sustainable
development.
Keyword: competency, educational management, teacher
บทนํา
ปจจุบันการบริหารงานในองคกรทุกประเภทมุงเนนในการสรางศักยภาพของคน กลาวคือเปนการ
บริหารงานที่มุงเนนในการสรางสมรรถนะ (Competency) ใหเ กิดขึ้นกับ บุคคลากรในองคกรดวยกันแทบ
ทั้ง สิ้น หรือกล าวอีก นัยหนี่ง คือเป นการทํ าให เ กิดทุนมนุษย (Human Capital) ซึ่ง แตกต างไปจากการ
บริหารงานบุคคลในอดีต (Traditional Personnel Management) ที่มุงเนนการสั่งการ การทํางานตามระบบ
(Routine) ทําใหเกิดการดึงทําศักยภาพของบุคคลมาใชไดอยางไมเต็มที่ (อัครวินท ศาสนพิทักษ: 2560) ซึ่งคํา
วา ทุนมนุษย (Human Capital) ไดรับการกลาวถึงในครั้งแรกในป ค.ศ. 1961 โดย ธีโอดอรชูลท (Theodore
Schultz) นักเศรษฐศาสตรที่ไดรับรางวัลโนเบลในบทความเรื่อง “การลงทุนในทุนทางมนุษย (Investment in
Human Capital)” แตสําหรับประเทศไทย คําวา “ทุนมนุษย” เริ่มครั้งแรกในป พ.ศ. 2544 โดยการบริหาร
ทุนมนุษยมีความแตกตางจากการบริหารทรัพยากรมนุษยตรงที่วาการบริหารทุนมนุษย จะเนนคุณคาของคน
และสิ่ง ที่ควรสรางมากกวากระบวนการการจัดทรัพยากรมนุษย (HRM Process) ซึ่ง ในยุคโลกาภิวัฒ น
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(Globalization) การบริหารทรัพยากรมนุษยเปลี่ยนแปลงตามไปดวย กลาวคือ ในยุคปจจุบันการใชกําลังกาย
หรือแรงงานของคนในการทํางานคอนขางจะลดนอยลง การเดินทางและขนสงไมเปนอุปสรรคตอการประกอบ
ธุรกิจอีกตอไป รวมทั้งคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทตอการสื่อสารทําใหเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทําใหคน
และสิ่งที่อยูในตัวคนซึ่งประกอบดวยความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) ถูกหยิบ
ยกขึ้นมาเปนขอพิจารณา (ธํารงลักษณ คงคาสวัสดิ:์ 2550)
นอกจากนี้ ใน ป ค.ศ. 2015 องคกรสหประชาชาติ ไดประการหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 17 ประการ
(Sustainable Development Goals :SDGs) โดยมีเปาหมายวาจะตองบรรลุหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนใหได
ในป ค.ศ. 2030 ซึ่งนับวาเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาของโลกในชวง 15 ปตอจากนี้ โดยหนึ่งในหลักการ
พัฒนาอยางยั่งยืนดังกลาวนี้ ในเปาหมายที่ 4 เปนเปาหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา ซึ่งกําหนดไววา “สราง
หลัก ประกันวาทุก คนไดรับ การศึกษาที่มีคุณภาพอยางเสมอภาคและเทาเทียมและสนับสนุนโอกาสในการ
เรียนรูตลอดชีวิต” ในสวนของสาระที่มีการเปลี่ยนแปลง คือใหเนนการสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับเด็กที่
ดอยโอกาสทุก กลุม การเทาเทียมกันของหญิง ชายในการเขาถึงการศึก ษา การเชื่อมโยงความตองการของ
ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การศึกษาที่เนนเสริมสรางทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
อยางตอเนื่อง (แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579, 2560) สําหรับประเทศไทยไดขับเคลื่อนแนวนโยบาย
ใหเกิดความสอดคลองกับหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนเชนกัน กลาวคือไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 12 โดยในยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ซึ่งมุงเนนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งพัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะ ความรู และความสามารถใน
การดํารงชีวิตอยางมีคุณคา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคนไทยทุกชวงวัยมีทัก ษะความรู ความสามารถ และ
พัฒ นาตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดังกลาวแลวการจัดการศึก ษาในปจ จุบัน จึง ตองปรับเปลี่ยนให
ตอบสนองกับทิศทางการผลิต และการพัฒนากําลังคนโดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผู เรียนมี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหไดทั้งความรู และทักษะที่จําเปนตองใชในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศทามกลางกระแสแหงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทักษะสําคัญจําเปนตองโลก
ศตวรรษที่ 21 ประกอบไปดวยทักษะที่เรียกตามคํายอวา 3Rs 8Cs และไดกําหนดยุทธศาสตรเปาหมายตัวชี้วัด
และแนวทางการพัฒ นาภายใต 6 ยุทธศาสตรห ลัก ทําใหสถานศึก ษาเกิดการขับเคลื่อนในองคก ารเพื่อ
ตอบสนองนโยบายดังกลาว
อยางไรก็ตาม ถึงแมทุกฝายจะมุงมั่นทุมเทในการปฏิรูปการศึกษาเพียงใดก็ตามแตยังพบวาดัชนีบงชี้วา
คุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศยังมีปญหาเชน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONet) ปการศึกษา 2559 อยูในระดับที่ไมนาพึงพอใจ ผลการประเมิน จาก Programme for International
Student Assessment (PISA 2015) ซึ่งประเทศไทยอยูในลําดับที่ 55 จาก 72 ประเทศโดยปจจัยที่สงผล
กระทบตอการเรียนรูที่ สสวท. ไดวิเคราะหจากตัวแปรตางๆไดแก (1) การขาดแคลนครูที่มีคุณวุฒิตรงสาขา (2)
การขาดแคลนครูเพิ่มทุกวิชา (3) การกวดวิชาหนาโรงเรียนไดสงผลทางลบตอคุณภาพการเรียนรูทําใหการคิด
วิเคราะหของนักเรียนมีคะแนนลดลงและ (4) การใช เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ที่ไมสงเสริมการเรียนรู
นักเรียนที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุดไมไดมีคะแนนสูงอยางที่คาดไว(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2555) นอกจากนี้ส ถานการณดานการศึก ษายัง สง ผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจ สัง คม การเมือง
วัฒนธรรมตลอดจน คุณธรรม จริยธรรม เมื่อสัง คมมีการเปลี่ยนแปลงไป นั่นหมายความวา องคความรูได
เปลี่ยนแปลงไปดวย ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา ผูบริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษา จึงถูก
กลาวถึ ง เพราะเปนสถาบันบม เพาะ ความรู ทั ก ษะ ความสามารถของผูเ รียน ดัง กลาวแลวปญ หาดา น
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางและระบบการจัดการ
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ที่ตองไดรับการปรับปรุงเปนลําดับแรก โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสม การผลิตและ
พัฒ นาครู การบริ ห ารจัด การสถานศึก ษาให มีคุ ณภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา การพัฒ นาครู และการ
บริหารงานบุคคลของครูใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (พิมพันธ เดชะคุปต และพรทิพย แข็งขัน, 2551)
บทบาทหนาที่ของผูสอนปญหาดานการศึกษา ถือวาเปนปญหาสําคัญยิ่ง การจัดการเรียนการสอนที่
เปนผูถายทอดความรูสูผูเรียน ใหมีความรูความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนไดอยางถูกตอง แตในขณะเดียวกัน
ปญหาดานการศึกษา ก็มีสาเหตุจากครูดวยเชนกันการศึกษาไมพัฒนาหรือมีคุณภาพซึ่งอาจจะมีหลายสาเหตุ
อาทิครูมีภาระการสอนมากเกินความสามารถที่จะรับผิดชอบ ครูตองใชเวลาสวนมากไปกับการรายงานเอกสาร
ครูบ างสวนไมยอมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมตามสถานการณที่เปลี่ยนไป ครูไมพัฒนาองคความรูที่
ทันสมัย ครูสอนไมตรงตามสาขาที่ตนเองมีความรู เปนตน (พิมพันธเดชะคุปตและพรทิพยแข็งขัน, 2551)
สภาวะเชนนี้จึงเปนสิ่งที่ทาทายยิ่งสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการ เพื่อสงเสริม สนับสนุนให
ครูสรางองคความรูใหบังเกิดผลตอการพัฒนาคุณภาพนักเรียน สถานศึกษาจึงตองหันกลับมาใหความสําคัญกับ
การพัฒนาสมรรถนะครู ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเพื่อสามารถปฏิบัติงานดําเนินกิจกรรมใน
วิชาชีพครูไดอยางมีประสิทธิภาพภายหลังการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2542 และการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.
2547 ทิศทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดมีการกําหนดโดยเนนระบบพัฒนาวิชาชีพโดยเนน
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (Teacher and personal competency) ซึ่งหมายถึงความสามารถ
ในการผลิตความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) แรงจูงใจ (Motivation) ทัศนคติ (Attitude) และคุณลักษณะ
สวนตัวของบุคคล (Attribute) เขาดวยกัน และแสดงออกในเชิงพฤติกรรมที่สงผลตอความสําเร็จของงาน ใน
บทบาทหนาที่อยางโดดเดนและมีประสิทธิภาพ (สถาบันครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา, 2554: 1)
ความหมายของสมรรถนะ
ในปจจุบันยังไมมีการกําหนดความหมายของสมรรถนะไวอยางเปนสากลเนื่องจากมีผูใหความหมายไว
เปนจํานวนมากและมีความเห็นแตกตางกันการกําหนดความหมายของสมรรถนะจึงขึ้นอยูกับ วาผูกําหนด
ตองการอธิบายรายละเอียดของสมรรถนะวาเปนอยางไร ซึ่งสามารถอธิบายไดตั้งแตความหมายกวางๆมาจนถึง
ความหมายเฉพาะเจาะจง คําวา “สมรรถนะ” ซึ่งผูเขียนไดประมวลความหมายของนักวิชาการผูใหความหมาย
ไวมากมาย สมรรถนะ หมายถึงกลุมพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกและสงผลตอการปฏิบัติงานในตําแหนง
หนาที่ที่รับผิดชอบทําใหการปฏิบัติงานนั้นๆประสบความสําเร็จตามเกณฑมาตรฐาน หรืออาจจะสูงกวา โดย
อยางนอยมีองคประกอบ 3 องคประกอบ คือความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะสวนบุคคล
(Attributes)ที่ซอนเรนอยูอันไดแก คานิยมจริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพ และอื่นๆ และคุณ
พฤติกรรมที่ถูกนํามาใชจะตองมีความสัมพันธสอดคลองกับภาระงานที่ปฏิบัติในตําแหนงงานนั้นดวย (สุกัญญา
รัศมีธรรมโชติ. 2547)
ผูที่ริเริ่มและเปนนําในการทําวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะคือ ศาสตราจารย ดร.เดวิด ซี แมคเคิลแลนด
นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปค .ศ. 1970 โดยไดคําจํากัดความของ
สมรรถนะ คือ คุณลักษณะที่ซอนอยูภายในตัวบุคคล ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้จะเปนตัวผลักดันใหบุคคลสามารถ
สรา งผลการปฏิ บัติ ง านในงานที่ต นรั บ ผิ ดชอบที่สู ง กวา หรือ เหนือ กว าเกณฑเ ปา หมายที่กํ าหนดไว โ ดย
ความหมายของสมรรถนะไวในหนังสือ The Competency Foundation และอธิบายบุคลิกลักษณะของคน
เปรียบเทียบเสมือนภูเขาน้ําแข็งดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ภาพโมเดลภูเขาน้ําแข็ง(Iceberg Model)
ที่มา: ประกอบ กุลเกลี้ยง (2556)
จากภาพที่สามารถอธิบายไดวาคุณลักษณะของบุคคลนั้นเปรียบเสมือนภูเขาน้ําแข็งที่ลอยอยูในน้ํา
โดยมีสวนหนึ่ง ที่เ ปนสวนนอยลอยอยูเ หนือน้ําซึ่ง สามารถสัง เกตและวั ดไดงาย ไดแก ความรูส าขาตางๆ
(Knowledge) ที่ไดเรียนมา ความรูเฉพาะในเรื่องที่ตองรู เปนความรูที่เปนสาระสําคัญ และสวนของทักษะ
(Skill) คือ สิ่งที่ตองการใหทําใหไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ทักษะทางคอมพิวเตอร ทักษะการถายทอดความรู
ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญพิเศษดานตางๆ สําหรับสวนของภูเขาน้ําแข็งที่จมอยูใตน้ําซึ่งเปนสวนที่มีปริมาณ
มากกวานั้น เปนสวนที่ไมอาจสังเกตไดชัดเจนและวัดไดยากกวา และเปนสวนที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
บุคคลมากกวา ไดแก บทบาทที่แสดงออกตอสังคม (Social role) คือ สิ่งที่บุคคลตองการสื่อใหบุคคลอื่นๆใน
สัง คม เห็ นวาเขามีบ ทบาทอยางไรตอสัง คมเชน ชอบชวยเหลือผูอื่น ภาพลัก ษณ ภายในของบุคคล(Self
image) คือภาพพจนหรือมโนทัศนที่บุคคลมองตัวเองวาเปนอยางไร เชน เปนผูนํา เปนผูเชี่ยวชาญ เปนศิลปน
เปนตน อุปนิสัย (Trait) และแรงผลักดันเบื้องลึก (Motives) เปนแรงจูงใจหรือแรงขับภายใน ซึ่งทําใหบุคคล
แสดงพฤติกรรมที่มุงไปสูเปาหมายหรือมุงสูความสําเร็จ เปนตนสวนที่อยูเหนือน้ําเปนสวนที่มีความสัมพันธกับ
เชาวนปญญาของบุคคล ซึ่งการที่บุคคลมีความฉลาดสามารถเรียนรูองคความรูตางๆ และทักษะไดนั้น ยังไม
เพียงพอที่จะทําใหมีผลการปฏิบัติงานที่โดดเดน จึงจําเปนตองมีแรงผลักดันเบื้องลึก คุณลักษณะสวนบุคคล
ภาพลักษณของบุคคลที่มีตอตนเอง และบทบาทที่แสดงออกตอสังคมอยางเหมาะสมดวย จึงจะทําใหบุคคล
กลายเปนผูที่มีผลงานโดดเดนได (ชูชัย สมิทธิไกร, 2550 : 29)
จะเห็นไดจากองคประกอบของสมรรถนะที่กลาวมาทั้งหมด เรามักจะสังเกตเห็นไดเพียง 2 สวนที่อยู
เหนือน้ําเทานั้นอีก 4 สวนที่อยูใตน้ํานั้น คอนขางจะเปนเรื่องยุงยากที่จะสามารถรับรูได เพราะอาจจะตองใช
เวลานาน และแตละคนมีความแตกตางกัน ดังนั้นการเรียนรูเกี่ยวกับสมรรถนะ จึงไมไดหมายถึงพฤติกรรมที่
แสดงออกมาเห็นเทานั้น แตรวมถึงสิ่งที่แสดงออกมาของพฤติกรรมนั้นดวยวาเกิดจากองคประกอบในเรื่องใด
(หอมหวน แสนเวียงจันทร.2559) ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะกอใหเปนประโยชนตอบุคลากรและองคกรหลาย
ประการ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2550) คือ
1. ชวยใหองคการสามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ดี ทั้งดานความรู ทักษะ และความสามารถ
ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงาน
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2. ชวยใหผูปฏิบัติทราบถึงระดับความรู ทักษะ และความสามารถของตนเอง วาอยูในระดับใดและ
จําเปนตองพัฒนาในเรื่องใดที่ชวยใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น
3. นําไปใชในการฝกอบรม และพัฒนาบุคคลในองคการ
4. สมรรถนะชวยสนับสนุนใหตัวชี้วัดหลักของผลงาน (Key Performance Indicators: KPIs) บรรลุ
เปาหมาย เพราะสมรรถนะจะเปนตัวบงบอกไดวาตองบรรลุเปาหมาย KPIs แลวจะใชสมรรถนะใดบาง
5. ใชตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
6. สมรรถนะชวยในการหลอหลอมสมรรถนะขององคการประสบความสําเร็จยิ่งขึ้น เพราะถาบุคลากร
ในองคการทุกคนปรับสมรรถนะของตนเองใหเขากับมาตรฐานที่องคการกําหนดตลอดเวลาแลว
สมรรถนะครู
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดความตองการการพัฒนาสมรรถนะของครู ได
ร ว มกั น พิ จ ารณาโดยการวิ เ คราะห สั ง เคราะห ส มรรถนะครู ประกอบด ว ย เจตคติ ค า นิ ย ม ความรู
ความสามารถ และทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจงานในสถานศึกษา และกําหนดรูปแบบ
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.)
นอกจากนี้ยังศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานของ
ครู ผู ส อน ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน จากการสั ง เคราะห ส ามารถสรุ ป ไดว า สมรรถนะครู สํ านั ก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้นฐาน ประกอบดวย สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจําสายงาน โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบดวย 5 สมรรถนะ คือ (1) การมุงผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน (2) การบริการที่ดี (3) การพัฒนาตนเอง (4) การทํางานเปนทีม และ (5) จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
2. สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) ประกอบดวย 6 สมรรถนะ คือ (1) การ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู (2) การพัฒนาผูเรียน (3) การบริหารจัดการชั้นเรียน (4) การวิเคราะห
สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน (5) ภาวะผูนําครู และ (6) การสรางความสัมพันธและความรวมมือ
กับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู
เมื่อพิจารณาจากสมรรถนะดังกลาว พบวา มีความสอดคลองกันกับการพัฒนาครูในยุคศตวรรษที่ 21
ตามกรอบแนวคิดเชิงมโนทัศนสําหรับทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางเนื่องไดเปน
กรอบแนวคิดที่เนนผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูเรียน (Student Outcomes) ทั้งในดานความรูสาระวิชาการ (Core
Subjects) และทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบดวยทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมทักษะชีวิตและอาชีพ
และ 3 ทักษะดานสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีที่จะชวยผูเรียนไดเตรียมความพรอมในหลากหลายดานรวมทั้ง
ระบบสนับ สนุนการเรียนรูไดแกมาตรฐานและการประเมินหลัก สูตรและการเรียนการสอนการพัฒ นาครู
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเรียนในศตวรรษที่ 21 บทบาทของครูจึงถูกเปลี่ยนจากผูสอนเปนผูฝกหรือ
โคช (Coach) และอํานวยความสะดวก (Facilitator) เพื่อสรางการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนเกิดทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง
จากที่กลาวมานั้น ผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นไมได หากผูบริหารไมรูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง ไมทําความ
เขาใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคศตวรรษที่ 21 ถาผูบริหารไมตั้งรับกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
การพัฒ นาครู เพื่อ พัฒ นาผู เ รี ยน จะไมเ กิ ดขึ้ น สง ผลให ก ารศึก ษาประสบผลลม เหลวไปในที่สุ ด Peter
F.drucker กลาววาในโลกศตวรรษที่ 21 เปนโลกแหงการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงคือความเปนจริงของ
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สังคมใหมที่เปนปญหาทาทายสําหรับผูบริหาร กระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด (New Zealand ministry
of Education 2013 อางถึง ในวิโ รจน สารรัต นะ, 2556: 70-75) โมเดลภาวะผู นําทางการศึก ษา
(Educational Leadership Model) ซึ่ ง เป น โมเดลที่ ก ล า วถึ ง เรื่ อ งของคุ ณ ภาพ (Quality) ความรู
(Knowledge) และทัก ษะ (Skill) ของผู นํา ทางการศึ ก ษาสรุป ไดว า ผู บ ริ ห ารสถานศึก ษาจํ า เป น ตอ งนํ า
สถานศึกษาของตนเองเขาสูศตวรรษที่ 21 และรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตนเอง ใน
ดานตางๆ ไมวาจะเปน การปรับ ปรุง ผลลัพธของนั ก เรียนทุก คนการริเ ริ่ม การจัดกิจ กรรมการเรียนรูที่ มี
ประสิทธิผลการสํารวจและสนับสนุนการใช ICT และ e-Learning การพัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชนการเรียนรู
การสรางเครือขายเพื่อสงเสริมการเรียนรูและความสําเร็จ และการพัฒนาคนอื่นใหเปนผูนํา (วิโรจน สารรัตนะ,
2556)
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ป พ.ศ. 2552 - 2561 มีการปรับหลักสูตรระดับประถมศึกษาขั้น
พื้นฐานอีกครั้ง เปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในระดับโลก โดยเนนสอนใหนอยลงจะใหผูเรียนเรียนรูมากขึ้น (Teach Less Learn More)
ดังนั้นเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบาย ที่จะปรับการเรียนการสอนตามนโยบายโลก คือเนนใหผูเรียนเกิด
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวยการเรียนรู 3r 8c ซึ่งการจัดพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพหรือมี
ทักษะทั้งหลายที่กลาวมาขางตนแลว ครู คือผูที่สําคัญยิ่ง ที่ชวยสนับสนุน สงเสริมอํานวยความสะดวก คอย
ชี้แนะแนวทาง คอยเปนที่ปรึกษา ผลักดัน และออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียนสามารถเรียนรูไดเต็ม
ตามศักยภาพ จนกระทั่งสามารถแสดงศักยภาพตางๆออกมาไดอยางครบถวนและครูผูสอนที่ดี ตองมีลักษณะ
และมีสมรรถนะตางๆที่เกี่ยวของกัน เพื่อสามารถนําความรู ทักษะ และเจตคติของตนเองมาพัฒนาผูเรียน ใหมี
ความรู มีทักษะ และมีเจตคติที่ดี ที่พรอมจะออกไปประกอบอาชีพ และใชชีวิตอยางมีความสุขไดในที่สุด โดย
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดสมรรถนะครูผูสอนในศตวรรษที่ 21 ไวคือสมรรถนะหลัก 5 ประการ ไดแก (1)
การมุงผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติงาน (2) การบริการที่ดี (3) การพัฒนาตนเอง (4) การทํางานเปนทีม (5)
จริยธรรมและจรรยาบรรณของครู รวมทั้งตองมีสมรรถนะตามสายปฏิบัติงาน 6 ประการไดแก (1) การบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู (2) การพัฒนาผูเรียน (3) การบริหารการจัดการชั้นเรียน (4) การวิเคราะห
สังเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน (5) ภาวะผูนํา และ (6) การสรางความสัมพันธ และความรวมมือกับ
ชุมชน (แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579, 2560)
อยางไรก็ตาม ในยุคสังคมมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน ครูจึงตองปรับตัว
ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงและตองพัฒนาทักษะที่จําเปนในสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของตนเอง ดังที่
รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัส แสง เสนอทัก ษะที่จําเปนของครูในอนาคต (C-Teacher) ไว 8 ประการ (1)
Content ครูตองมีความรูและทักษะในเรื่องที่สอนเปนอยางดี (2) Computer (ICT) Integration ครูตองมี
ทักษะในการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน (3) Constructionist ครูผูสอนตองเขาใจ
แนวคิดที่วา ผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตัวเองโดยเชื่ อมโยงความรูเดิม (4) Connectivity จัด
กิจกรรมให เชื่อมโยงระหวางผูเ รียน ครูส ถานศึกษาชุมชน เพื่อสรางสภาพแวดลอมในการเรียนรูที่เ ปน (5)
Collaboration จัดกิจกรรมการเพื่อฝกทักษะการทํางานเปนทีม (6) Communication ครูตองมีทักษะการ
สื่อสาร (7) Creativity ครูตองออกแบบ สรางสรรคกิจกรรมการเรียนรู (8) Caring ครูตองมีมุทิตาจิตตอ
นักเรียน ตองแสดงออกถึงความรัก ความหวงใยตอผูเรียน (ภาสกร เรืองรองและประหยัด จิระวรพงศ, 2556)
ดังกลาวมาแลวนั้น ทําใหผูบริหารตองตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองในการพัฒนาสมรรถนะครู
ดวยการสนับสนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของคนรวมกันกําหนดหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูผูสอนใหเปนไป
ตามสมรรถนะ (Competency) ที่เ ปนทิศทางเดียวกันควรมีระบบการติดตามและประเมินผลดวยตนเอง
~ 134 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

(SelfAssessment Report) พรอมกําหนดหวงเวลาในการติดตามของหนวยงานตนสังกัดเพื่อใหครูผูสอนมี
สมรรถนะตามเกณฑมาตรฐานควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนไดพัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะที่พรอมใน
การปรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ควรสงเสริมใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพหรือ
Professional Learning Community เพื่อพัฒนาการเรียนรูทางวิชาชีพดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและ
กัน (ฉัตรชัย หวังมีจงมี, 2560)
ขั้นตอนการพัฒนาสมรรถนะดวยตนเอง
จากเปาหมายสําคัญของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีเปาหมายใหเปนผูที่มีความรู
ทัก ษะ ความสามารถ และคุณลัก ษณะอื่นๆที่สอดคลองกับ วิชาชีพ การบรรลุเ ปาหมายดังกลาวครบคนมี
ศัก ยภาพในการพัฒ นาสมรรถนะของตนเองด วย โดยขั้ น ตอนของการพัฒ นาสมรรถนะของตนเองนั้ น
ประกอบดวย 6 ขั้นตอนดังตอไปนี้ (สถาบันพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา, 2554: 1-2)
1. การรวบรวมขอมูล ปอนกลับ เพื่อใชในการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง เริ่มจากการประเมินระดับ
สมรรถนะปจจุบันเพื่อทราบจุดแข็ง จุดออน โอกาส หรือความตองการที่จะพัฒนาโดยสอดคลองกับบทบาท
หนาที่ของครูและเปาหมายของงาน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห หาความแตกตางของสมรรถนะที่เปนจริง
และสมรรถนะที่คาดหวัง เพื่อคนหาสมรรถนะและคุณลักษณะที่จําเปน ตองไดรับการพัฒนาทางสมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะประจําสายงานครู และสมรรถนะเฉพาะของแตละกลุมสาระการเรียนรู
2. การเลือกสมรรถนะที่จะพัฒนา ควรเริ่มจากการเนนสมรรถนะเพียง 1 หรือ 2 สมรรถนะที่จะเกิด
ประโยชนตอตนเองใหมากที่สุดกอน เชน สมรรถนะที่จะสงผลกระทบตอประสิทธิผ ลของงาน ควรเลือก
หลักสูตรการพัฒนาที่ดี
3. การเลือกกิจกรรมการเรียนรู ใหเลือกกิจกรรมการเรียนรูที่สามารถทําใหเกิดการพัฒนาสมรรถนะ
ตามที่กําหนดไว โดยกิจกรรมการเรียนรูที่จะพัฒนานั้นมีหลากหลาย เชน การเรียนรูในงานการฝกอบรมการ
เรียนรูดวยตนเอง
4. การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ควรประกอบดวยสมรรถนะสําคัญที่ควรพัฒนาซึ่งอาจเปนสมรรถนะ
ประจําสายงานของครู เชน การจัดการเรียนรูการพัฒนาผูเรียนการบริหารจัดการชั้นเรียนการวิจัยเพื่อพัฒนา
งานเปนตน หรือสมรรถนะเฉพาะของแตละกลุมสาระการเรียนรู
5. การพัฒนาสมรรถนะตามแผน ดําเนินงานตามแผนที่ไดวางเอาไว
6. การประเมิน การพัฒ นา หลัง จากที่ ดําเนินงานตามแผนแลว ควรมีก ารติด ตาม ประเมิ นดูว า
สมรรถนะเปาหมายที่ไดรับการพัฒนามาแลวนั้น เกิดประโยชนตอตนเองและสถานศึกษาอยางไร
จากกระบวนการตางๆที่กลาวมาขางตนเปนการเสนอแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผูประกอบ
วิชาชีพครูซึ่งมีความสําคัญมากในสังคมปจจุบันและไมวาผูประกอบวิชาชีพครูจะใชวิธีการหรือแนวทางใดก็ตาม
ในการพัฒนาสมรรถนะตนเองผูประกอบวิชาชีพตองมีความเพียรพยายามในการกระทําอยางตอเนื่องและตอง
แสวงหาความรูใหมๆเพื่อพัฒนาตนอยูเสมอ
บทสรุป
โรงเรียนเปนองคกรที่ทําหนาที่จัดการศึกษาใหแกประชาชน ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่ในการบริหาร
เพื่อนําไปสูเปาหมายที่สถานศึกษาไดกําหนดไว หากแตความสําเร็จจักเกิดขึ้นไมไดถาไมไดรับความรวมมือจาก
ทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะหัวใจในการสรางผูเรียนแหงอนาคต นั่นคือครูและในกระแสสังคมที่เปลี่ยนไป
เทคโนโลยีและขอมูล ขาวสารที่ไหลบาขามพรมแดนมาถึงกันอยางรวดเร็ว สงผลกระทบต อการศึกษาอยาง
~ 135 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

หลีกเลี่ยงไมได ทําใหรูปแบบการเรียนรูและวิธีการแสดงหาความรูมีการปรับเปลี่ยนไปจากระบบการศึกษาใน
รูปแบบดั่งเดิมที่มีครูเปนผูถายทอดความรูสูนักเรียนฝายเดียวไปสูรูป แบบการเรียนรูดวยตนเองที่นักเรียน
สามารถแสวงหาและสรางองคความรูไดดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น ครูยุคใหมตองจัดองคความรูใหบังเกิดตอการ
พัฒนาผูเรียน ดังนั้นครูจําเปนตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เพื่อให
สามารถปฏิบัติงานหรือกิจกรรมวิชาชีพครูไดอยางมีประสิทธิภาพตามกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะรองเพื่อเปนครูวิชาชีพที่มีคุณภาพแลวนั้น ผูบริหารสถานศึกษาตองสงเสริมและสนับสนุน
ครู ใหเปนครูแหงศตวรรษที่ 21 กลาวคือ เนนกระบวนการการเรียนรูและวิธีการคิดมากมากกวาผลลัพธโดยมี
ครูเ ปนผูอํานวยการสอนใหเ กิดความสะดวก เปนผูสรางแรงบันดาลใจ การหาองคความรูจ ากชองทางที่
หลากหลาย รวมถึงการทํางานเปนทีมโดยใชการลงมือปฏิบัติจริงของผูเรียนสมรรถนะครูจึงเปนสิ่งตองคํานึงถึง
และใหความสําคัญอยางสม่ําเสมอ หากผูบริห ารสถานศึกษา ใหความสําคัญและเห็นประโยชนของการนํา
แนวคิดสมรรถนะมาใชในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล หรือการบริหารครู บุคลากรทางการศึกษา ดังคํา
กลาวของปรัชญาจีนโบราณคือขงจื้อวา “ตองใชคนใหถูกกับงาน (Put the right man on the right job)”
หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ผูบริหารตองชาญฉลาดในการมองเห็นวา งานชนิดใดเหมาะกับคนประเภทใด โดยดูจาก
บุคลิก ภาพ อุป นิสัย ทัก ษะ และศักยภาพ แตปญ หาก็คือการใชคนใหถูก กับ งานนั้น ผูใชจ ะตองเปนผูซึ่ง
เหมาะสมกับงาน ตั้งแตตนจึงจะสามารถเลือกคนที่เหมาะสมกับงานมาชวยบริหารองคการ เหลานี้จะทําใหการ
บริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนดไว
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