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ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในศูนยเครือขายที่ 4 อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

The States, Problems and Guidelines for Academic Development 
in the 4 th Prathai School of Network Nakhonratchasima

พัชรินทร โมเปาะ1

ดร.อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน2

บทคัดยอ

 การศึกษาคนควาครั้งนี้มี จุดมุงหมายเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนในศูนย
เครือขาย ที่ 4 อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 2) ศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยเครือขายที่ 4 
อาํเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา 3) เปรยีบเทยีบสภาพปจจุบนัปญหาและแนวทางการพฒันาการบรหิารงานวชิาการ

ของ โรงเรียนในศูนยเครือขายที่ 4 อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา และ 4) ศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรยีนในศนูยเครอืขายที ่4 อาํเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา กลุมตวัอยางไดแก ครวูชิาการและครผููสอน จาํนวน 

156 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมลู เปนแบบสอบถาม ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบับของสภาพการปฏิบตัเิทากบั .09 ความ

เช่ือมัน่ทัง้ฉบับของปญหาเทากับ .95 และสถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก ความถ่ีรอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานใช F- test (ANOVA) และ t – test 

 ผลการศึกษาคนควา พบวา 1) สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยเครือขายที่ 4 อําเภอประทาย 

จงัหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยูในระดับมากและปญหาการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 2) ผลการ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หัวหนางานวิชาการและครูผูสอนท่ีมีตําแหนงหนาที่ตางกัน มีความ

คิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .05 3) ผูบริหารสถานศึกษา 
ครูวิชาการ และครูผูสอน ที่มีตําแหนงหนาท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ดานการวดัผลและประเมนิผลการเทยีบโอนและดานการวจิยั เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาแตกตางกนัอยาง

มนียัสาํคญั ทางสถติทิีร่ะดบั .05 4) ผูบรหิารสถานศกึษา ครูวชิาการและครผููสอนทีม่ปีระสบการณในการตางกนั มคีวาม

คิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และมีความเห็น

ตอปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนแตกตางกัน อยางไมมนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับ.05 5) ผูบริหารสถานศึกษา 
ครวูชิาการ และครผููสอน ทีป่ฏิบตังิานในสถานศกึษาทีข่นาดตางกนั มคีวามคดิเหน็ตอสภาพการบรหิารงาน วชิาการของ

โรงเรยีนแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 และมคีวามเหน็ตอการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนแตกตางกนั

 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 แนวทางการบรหิารงานวิชาการของโรงเรียน ในดานท่ีมปีญหาสามลําดับแรก คอื ดานการวจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพ

การศึกษา ดานการพัฒนา และใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ควรจัดหาเอกสารและ

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
2 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิต, คณบดีบัณฑิตเอเชีย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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ตวัอยาง งานวจิยัในช้ันเรยีน เพือ่ใหครไูดใชศกึษา จะเปนการกระตุนใหครทูาํวจิยัมากข้ึน ควรมกีารสงเสรมิการจดัทาํงาน

วิจัยอยางจริงจัง โดยสถานศึกษาตองกําหนดใหครู สงงานวิจัยอยางนอย ภาคเรียนละ 1 เรื่อง ควรสงเสริมใหครูทุกคน

ทาํงานวจิยัในช้ันเรยีน โดยใหกลุมผูทีผ่านการพัฒนาแลว เปนครแูกนนําในการทาํวจิยั ดานการพฒันาและใชสือ่เทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา ควรมีการสอบถามความตองการ ของครูผูสอนวามีความตองการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดใหมีการ

อบรมใหความรูการพฒันาสือ่เทคโนโลยเีพือ่การศกึษาจากผูเชีย่วชาญ การจดัการเรยีนรูดานการพฒันากระบวนการเรยีนรู 
ควรกําหนดการประชุมวางแผน เพื่อหาแนวทางในการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู เนนการจัด

กจิกรรมการเรยีนรู กาํหนดนโยบายเปาประสงคในการจัดกระบวนการเรยีนรูทีช่ดัเจน สงเสรมิใหครจูดัทําแผนการจดัการ

เรียนรู ใหสอดคลองกับหลักสูตรมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด เพิ่มขวัญกําลังใจ สวัสดิการใหครูมีขวัญกําลังใจ ในการ

ปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น

คําสําคัญ : บริหารงานวิชาการ, แนวทางการพัฒนา

Abstract

 The purposes of this research were ; to study current condition academic administration of 

school in Network 4 Pratai District NakhonRatchasima Province , to study problem academic 

administration of school in Network 4 Pratai District NakhonRatchasima Province, to compares the 

current condition, problem academic administration of school in Network 4 Prathai District 

NakhonRatchasima Province, to study guidelines development academic administration of school in 

Network 4 Pratai District NakhonRatchasima Province in the opinion of the directors , academic 

teachers and teachers , the samples were 159 directors, academic teachers and teachers device were 

used to collect data confi dence in the condition of practice equal to .90, confi dence entire the 

problem equal to .95 , and the statistics used to analyze the data , included frequency, percentage, 

average and standard deviation , hypothesis testing used F-test (ANOVA) and t-test. 
 The result of this research were ; 1) The study current condition and guidelines for development

academic administration of school in Network 4 Pratai District NakhonRatchasima Province, totally was 

at a high-level and, problems of academic administration was at a middle level. 2) The comparison ; 

The different positions have the opinions to condition academic administrations of school totally was 

different with statistical signifi cantly at .05 level. 3) The problems on academic administration 
development curriculum, evaluation and credit transfer and research for development quality 

education were different with statistical signifi cantly at .05 level. 4) Comparison on the work 

experience to condition academic administrations of school were different statistical signifi cantly at 
.05 level and opinions to problem academic administration were not different with statistical 

signifi cantly at .05 level. and 5) The directors, chief of academic teacher and teachers who worked in 

different schools have the opinions to condition academic administration of school were different 

with statistical signifi cantly at .05 level and opinions to problem academic administration were not 

different with statistical signifi cantly at .05 level. 



38

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2558

 The guidelines to academic administration in 3 problems included research to develop 

quality education, development and used technology for education, development process to study 

followings ; research to develop quality education should be provided documents to study 

researches for teachers. There should be support to do the researches, the school must be defi ne 

sending researches of teachers at least 1 subject, and used technology for the needs of teachers. 

 The guidelines about the development of learning process focused on the learning activities 

to the students to learn and have practical experience, policy formulation, purpose in learning

management, the obvious encourage teachers to prepare lesson plans in accordance with the 

curriculum standards of learning, in order to improve morale and benefi ts for teachers to encourage 

the performance even more.

Keywords : Academic Administration, Guidelines for Development

บทนํา

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี (2542) ทรงใหความหมายไววาการศึกษา เปนการ

สืบทอดความรู ความสามารถท่ีมนุษยไดฝกฝนคนคิดจาก

คนรุนหนึ่ง ไปสูรุนหนึ่ง พรอมทั้งอบรมผูศึกษาในปจจุบัน 

ใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนเอง แบบคิดเปนทําเปนการ

ศึกษาชวยพัฒนาใหคนมีความสามารถ และหาเลี้ยงชีพได
อยางดี ดงัคําพูดท่ีวา รูอะไรไมสูรูวชิา การศึกษาตองใชระยะ

เวลานาน ใชการถายทอดความรูจากผูรู ผูมีความสามารถ
ตาง ๆ ซึ่งนอกจากจะใหคนมีความรูความสามารถทาง

วิชาชีพแลว ตองใหมีคุณธรรม จริยธรรมดวย ซึ่งสิ่งที่ไดจะ
เปนพืน้ฐาน ของการพฒันาคนไปตลอดชวีติ การศกึษาทีด่ ี

ควรมี 4 ประการ ไดแก พุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา 
และพลศึกษา การศึกษาคือการพัฒนาคนใหมี ความรูสู
การพัฒนาชาติ ใหมีความรูที่จะสรางคน ใหมีฐานะทาง

เศรษฐกิจ และทางสังคมสูงขึ้นสรางชาติ ใหอยูอยางมี
ความสขุและรุงเรอืงไดการศกึษามคีวามสาํคัญตอการพฒันา

ทรัพยากรบุคคล ใหมีคุณคาทางสังคมและมีความสมบูรณ

มีคุณภาพที่ดี ในการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความ

สุขแตถาเมื่อใดที่บุคคลไมไดมีการพัฒนาอยางมีคุณภาพ

แลวก็จะทําใหบุคคลเหลาน้ัน ไมมีประสิทธิภาพ เพราะ
บุคคลที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพจะสามารถพัฒนาทุกสิ่ง

ทุกอยาง ที่อยูรอบตัวเราได บุคคลเปนอะไรที่พัฒนาแลว

ไดผล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

 การจดัการเรยีนการสอนใหมคีณุภาพนัน้จะบรรลุ

ผลไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับองคประกอบ 2 ประการ 
1. คุณภาพ 2. ประสิทธิภาพในการสอนของครูทั้งสองอยางนี้
เปนเร่ืองของการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเปนหนวย

ทางการศึกษาที่สําคัญ ที่สุดในระดับปฏิบัติการ ที่จะทําให

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนใหมีคุณภาพ 

ผลการนําเสนอตัวชี้วัดที่สําคัญดานผลลัพธ 

 ของโรงเรียนท่ีแสดงถึงความมีประสิทธิผลของ
โรงเรียนไว 3 ประการไดแก 1. ผลลัพธทางวิชาการ 

(Academic Achievenment) 2. ความพึงพอใจของครู 
(Job Satisfacation) 3. การรับรูตอประสิทธิผลของ

โรงเรียนท้ังหมด (Overall Perception of School 

Effectiveness)  (Hoy & Miskel 2005) การบริหารงาน
วชิาการเปนงานกจิกรรมทุกชนดิเกีย่วกบัการปรบัปรงุการ

เรียน การสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพและเกิดผลดี 

แกผูเรียนไดใหทัศนะท่ีสอดคลองกัน โดย (ภิญโญ สาธร, 

2523) (อทุยั ธรรมเตโช,2535) และ ปรียาพร วงคอนตุรโรจน, 

(2535) ไดใหทศันะ ไววา กระบวนการทีเ่ปนกจิกรรมทกุอยาง
ทีเ่กีย่วกบักระบวนการเรียนการสอนใหดขีึน้ ตัง้แตกาํหนด
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นโยบาย การวางแผนการปรับปรุง การพัฒนาการเรียนการสอน

ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพื่อใหเปนไปตาม

จุดมุงหมายของหลักสูตร และจุดมุงหมายของการศึกษา 

เพือ่ใหเกิดประโยชนสงูสดุกบัผูเรยีน สรปุไดวา การบริหารงาน

วชิาการเปนการจัดกจิกรรมในงานวิชาการ เพือ่เปนภารกิจ

หลักใหเกิดการปรับปรุง พัฒนาเปนประโยชนสูงสุดแก

ผูเรียนหรือผูรับบริการ กระบวนการดังกลาวไดแก การ

วางแผนการจัดระบบโครงสรางและการกําหนดบทบาท

หนาท่ี การจัดดําเนินงานทางวิชาการ การผลิตส่ือและ

อุปกรณการศึกษา การวัดและประเมินผลการจัด

บรรยากาศ เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ 

 ผูศึกษาคนควาในฐานะครูผูสอนมีความสนใจที่
จะศกึษา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศนูยเครือขาย

ที่ 4 อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา วาจะประสบ
ผลสาํเรจ็ ในการบรหิารจัดการงานวชิาการอยางไร จะสามารถ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ใหไดในระดับเทียบเทา

ระดับชาติ หรือ สูงกวาระดับชาติไดหรือไม จะไดพัฒนา

งานวิชาการไดอยางถูกตองถูกทศิทาง ตลอดจนเสริมสราง

แรงจูงใจในการบริหารงานของโรงเรียนในศูนยเครือขาย
ที ่4 อาํเภอประทาย จงัหวัดนครราชสีมา และเปนประโยชน 

ตอการวางแผนการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานวิชาการ

ตอไป 

วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา

 1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนในศูนยเครือขายที่ 4 อําเภอประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา 

 2. เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในศูนยเครือขายที่ 4 อําเภอประทาย จังหวัด

นครราชสีมา 

 3. เพื่อเปรียบเทียบสภาพปจจุบันปญหาและ
แนวทางการพฒันาการบรหิารงานวิชาการของ โรงเรียนใน

ศูนยเครือขายที่ 4 อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

 4.  เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนในศูนยเครือขายที่ 4 อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

 การศึกษาคร้ังนี้ มุงศึกษาสภาพ ปญหาและ

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ในศูนย เครือขายที่ 4 อําเภอประทาย จากการสังเคราะห 

ขอบขายการบริหารงานวิชาการ ซึง่ครอบคลุมภาระหนาที่

ตามองคประกอบ 7 ดาน (หลักสูตรแกนกลาง การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 2551) 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. การพฒันากระบวนการเรยีนรู 3. การวดัผล การประเมนิ

ผล และการเทียบโอนผลการเรียน 4. การประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา 5. การพัฒนาและใชสื่อ

และเทคโนโลยเีพ่ือการศกึษา 6. การพฒันาและสงเสรมิให

มีแหลงเรียนรู 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ขอบเขตดานประชากรและกลุมประชากรตัวอยาง
 ประชากรทีใ่ชในการศกึษาครัง้นีไ้ดแก ผูอาํนวยการ

รองผูอํานวยการ และครูผูสอนของโรงเรียน ในศูนย

เครือขายที่ 4 อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

จํานวนทั้งส้ิน 199 คน จากจํานวน 21 โรงเรียน

กลุมตัวอยาง

 กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูอํานวยการ 

รองผูอํานวยการ และครูผูสอนของโรงเรียนในศูนย
เครอืขายท่ี 4 อาํเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา จาํนวน

ทั้งส้ิน 156 คน จากจํานวน 21 โรงเรียน โดยใชตารางของ 
เครซ่ีและมอรแกน (Krijecie and morgan อางอิงใน 

บุญชม ศรีสะอาด, 2545) โดยการสุมแบบแบงชั้น จําแนก

ตามตาํแหนงหนาที ่ประสบการณในการทาํงาน และขนาด

ของโรงเรียนตัวแปรอิสระ (Independent variable) 

ไดแก ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และครูผูสอน ของ

โรงเรียนในศูนยเครือขายที่ 4 อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสมีาปการศกึษา 2557 จาํแนกตามตาํแหนงหนาที่

และขนาดของโรงเรียนดังนี้ ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก สภาพ 

ปญหาและแนวทางพัฒนาการ บริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนในศูนยเครือขายที่ 4 อําเภอประทาย จังหวัด

นครราชสีมา ในองคประกอบ 7 ดาน (หลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551)
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

 1. ผลจากการทําวิจัยทําใหทราบสภาพปจจุบัน

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยเครือขายท่ี 4 

อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

 2.  ผลจากการทําวิจัยทําใหทราบสภาพปญหา

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยเครือขายท่ี 4 

อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

 3. ผลจากการทําวิจัยทําใหทราบแนวทางการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยเครือขายท่ี 4 

อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

การบริหารงานวิชาการ

 1) การพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 2) การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู 3) การวัดผลและประเมินผล และการ

เทียบโอนผลการเรียน 4) การประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษา 5) การพฒันาและใชสือ่เทคโนโลยีเพือ่

การศึกษา 6) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

 แบบสอบถามเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลเพื่อศึกษาสภาพ ปญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยเครือขายท่ี 4 

อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เปนแบบสอบถาม
จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพท่ัวไป ของ
ผูตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัตาํแหนงหนาท่ี ประสบการณ

ในการทํางาน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายงาน 

(Checklist)

 ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามสถานภาพ ปญหาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยเครือขายท่ี 4 

อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เปนมาตรสวนแบบ

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคิรท 
(LiKert)

 แบบสัมภาษณแบบสัมภาษณแบบ มีโครงสราง 

(Structured Interview) เพ่ือใชสัมภาษณแนวทาง 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยเครือขายท่ี 4 

อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมาเปนแบบสัมภาษณ

แบบมีโครงสราง (Structured Interview) โดยใชขอทีเ่ปน

ปญหามากท่ีสุดในแตละดาน ขอที่ ไดจากการตอบ

แบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถามจากสภาพปญหาการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยเครือขายท่ี 4 

อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ใชเปนขอสัมภาษณ

เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนในศูนยเครือขายที่ 4 อําเภอประทาย จังหวัด

นครราชสีมา (Purposive Sampling) 

 สรุปผลการวิจัยแนวทางพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนในศูนยเครือขายที่ 4 อําเภอประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา โดยนําประเด็นสาระท่ีสําคัญ ในราย

ละเอียดดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ไปสัมภาษณ

ผูบรหิาร ครวูชิาการและครูผูสอนโรงเรียนท่ีเปนตนแบบใน

การพัฒนากระบวนการเรียนรู ไดเสนอแนวทาง ดังนี้ 

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการควรใชหลักการ

บริหารตามวงจรการพัฒนาคุณภาพของ เดมม่ิง (PDCA) 

โดยยึดแนวทางตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวนโยบายของสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 และ

กําหนดการประชุมวางแผนดําเนินงาน สนับสนุนการมี

สวนรวมของบุคลากรเพ่ือพัฒนางานวิชาการ ทั้งผูบริหาร 
ครูวิชาการ และครูผูสอน ซึ่งถือเปนผูมีสวนสําคัญในการ

พัฒนางานวิชาการ สรางความตระหนักใหครูเห็นความ

สําคัญของการพัฒนางานวิชาการ โดยเฉพาะอยางย่ิงงาน

ดานการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู และการวิจัย 

เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีความรู ความสามารถ บรรลุผล 
ตามที่หลักสูตรกําหนด 

การอภิปรายผล

 1.  สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน

ศูนยเครือขายท่ี 4 อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
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ของผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการครูผูสอนมีความคิดเห็น

ตอสภาพการบริหารงาน วิชาการของโรงเรียนในศูนย

เครือขายท่ี 4 อาํเภอประทาย จงัหวัดนครราชสีมา โดยรวม

และรายดานอยูระดับมาก ยกเวนดานการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา เรียงตามลําดับมากไปหานอยดังนี้คือ 
ดานการพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการ

เรียนรูการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนการพัฒนา

และใชสือ่เทคโนโลย ีเพือ่การศกึษาการพฒันา และสงเสรมิ

ใหมแีหลงเรียนรู การวิจยัเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

อยูในระดับปานกลาง 1 ดานคือดานการวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากโรงเรียนใหความ

สําคัญในงานวิชาการ ใหเปนงานหลัก ในโรงเรียนและเปน

ตวัทีจ่ะกําหนดการบรหิารจดัการในสถานศกึษาทัง้ในดาน

ปริมาณและคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มนตรี 

วงศพระราม (2551) ไดศกึษาสภาพและปญหาการบริหาร

งานวิชาการของสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบวา 1) สภาพการ

บริหารวชิาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 อยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะ
 การพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ผูบริหาร 

หวัหนาวิชาการ และครูผูสอนของโรงเรียนในศูนยเครือขาย

ที ่4 อาํเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ไดเสนอแนวทาง

การบรหิารงาน วชิาการของโรงเรยีนในดานทีม่ปีญหาสาม

ลําดับแรก คือ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ดานการพัฒนาและใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานการ

พฒันากระบวนการเรยีนรู ดงันี ้ดานการวจิยัเพือ่พฒันาการ

คณุภาพการศกึษา ควรจดัหาเอกสารและตวัอยางงานวจิยั 

ในชั้นเรียนไวใน สถานศึกษาใหเพียงพอ เพื่อใหครูไดใช
ศึกษา จะเปนการกระตุนใหครูทําวิจัยมากขึ้น ควรมีการ

สงเสริมการจัดทํางานวิจยัอยางจริงจงั โดยสถานศึกษาตอง

กําหนดใหครูสงงานวิจัย อยางนอยภาคเรียนละ 1 เร่ือง 

ควรสงเสริมใหครูทุกคนทํางานวิจัยในชั้นเรียนโดยใหกลุม

ผูที่ผานการพัฒนาแลว เปนครูแกนนําในการทําวิจัย ดาน

การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ควรมีการ

สอบถามความตองการของครูผูสอนวามีความตองการส่ือ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอะไรบางในการจัดการเรียนรูให

กับนักเรียนจัดใหมีการอบรม ใหความรูการพัฒนาสื่อ

เทคโนโลยเีพ่ือการศกึษาจากผูเชีย่วชาญ เพ่ือใหครสูามารถ

จัดทําหรือใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการจัดการเรียนรู
ติดตาม ประเมิน การใชสื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู 

ดานการพฒันากระบวนการเรยีนรู ควรกาํหนดการประชมุ

วางแผนเพื่อหาแนวทางในการดําเนินงานเกี่ยวกับการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูและไดลงมือปฏิบัติจริง กําหนด

นโยบาย เปาประสงคในการจัดกระบวนการเรียนรูทีช่ดัเจน 

สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ

หลกัสตูร มาตรฐานการเรยีนรูและตวัช้ีวดั เพิม่ขวญั กาํลงัใจ 
สวัสดิการใหครูมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
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