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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 จุดมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนในศูนย
เครือขาย ที่ 4 อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 2) ศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยเครือขายที่ 4
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 3) เปรียบเทียบสภาพปจจุบนั ปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ของ โรงเรียนในศูนยเครือขายที่ 4 อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา และ 4) ศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในศูนยเครือขายที่ 4 อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา กลุม ตัวอยางไดแก ครูวชิ าการและครูผสู อน จํานวน
156 คน เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม ความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับของสภาพการปฏิบตั เิ ทากับ .09 ความ
เชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับของปญหาเทากับ .95 และสถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล ไดแก ความถีร่ อ ยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งมาตรฐาน
ทดสอบสมมติฐานใช F- test (ANOVA) และ t – test
ผลการศึกษาคนควา พบวา 1) สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยเครือขายที่ 4 อําเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยูใ นระดับมากและปญหาการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูใ นระดับปานกลาง 2) ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หัวหนางานวิชาการและครูผูสอนที่มีตําแหนงหนาที่ตางกัน มีความ
คิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 3) ผูบ ริหารสถานศึกษา
ครูวิชาการ และครูผูสอน ที่มีตําแหนงหนาที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ดานการวัดผลและประเมินผลการเทียบโอนและดานการวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาแตกตางกันอยาง
มีนยั สําคัญ ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 4) ผูบ ริหารสถานศึกษา ครูวชิ าการและครูผสู อนทีม่ ปี ระสบการณในการตางกัน มีความ
คิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และมีความเห็น
ตอปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนแตกตางกัน อยางไมมนี ยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ.05 5) ผูบ ริหารสถานศึกษา
ครูวชิ าการ และครูผสู อน ทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานศึกษาทีข่ นาดตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงาน วิชาการของ
โรงเรียนแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ.05 และมีความเห็นตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในดานทีม่ ปี ญ
 หาสามลําดับแรก คือ ดานการวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดานการพัฒนา และใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ควรจัดหาเอกสารและ
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นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
อาจารยประจําหลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิต, คณบดีบัณฑิตเอเชีย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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ตัวอยาง งานวิจยั ในชัน้ เรียน เพือ่ ใหครูไดใชศกึ ษา จะเปนการกระตุน ใหครูทาํ วิจยั มากขึน้ ควรมีการสงเสริมการจัดทํางาน
วิจัยอยางจริงจัง โดยสถานศึกษาตองกําหนดใหครู สงงานวิจัยอยางนอย ภาคเรียนละ 1 เรื่อง ควรสงเสริมใหครูทุกคน
ทํางานวิจยั ในชัน้ เรียน โดยใหกลุม ผูท ผี่ า นการพัฒนาแลว เปนครูแกนนําในการทําวิจยั ดานการพัฒนาและใชสอื่ เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ควรมีการสอบถามความตองการ ของครูผูสอนวามีความตองการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดใหมีการ
อบรมใหความรูก ารพัฒนาสือ่ เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาจากผูเ ชีย่ วชาญ การจัดการเรียนรูด า นการพัฒนากระบวนการเรียนรู
ควรกําหนดการประชุมวางแผน เพื่อหาแนวทางในการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู เนนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู กําหนดนโยบายเปาประสงคในการจัดกระบวนการเรียนรูท ชี่ ดั เจน สงเสริมใหครูจดั ทําแผนการจัดการ
เรียนรู ใหสอดคลองกับหลักสูตรมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด เพิ่มขวัญกําลังใจ สวัสดิการใหครูมีขวัญกําลังใจ ในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
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 confidence in the condition of practice equal to .90, confidence 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 significantly 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 significantly at .05 level. 4) Comparison on the work
experience to condition academic administrations of school were different statistical significantly at
.05 level and opinions to problem academic administration were not different with statistical
significantly 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 significantly at .05 level and opinions to problem academic administration were not
different with statistical significantly at .05 level.
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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 define
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 benefits for teachers to encourage
the performance even more.
Keywords : Academic Administration, Guidelines for Development
บทนํา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี (2542) ทรงใหความหมายไววาการศึกษา เปนการ
สืบทอดความรู ความสามารถที่มนุษยไดฝกฝนคนคิดจาก
คนรุนหนึ่ง ไปสูรุนหนึ่ง พรอมทั้งอบรมผูศึกษาในปจจุบัน
ใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนเอง แบบคิดเปนทําเปนการ
ศึกษาชวยพัฒนาใหคนมีความสามารถ และหาเลี้ยงชีพได
อยางดี ดังคําพูดทีว่ า รูอ ะไรไมสรู วู ชิ า การศึกษาตองใชระยะ
เวลานาน ใชการถายทอดความรูจากผูรู ผูมีความสามารถ
ตาง ๆ ซึ่งนอกจากจะใหคนมีความรูความสามารถทาง
วิชาชีพแลว ตองใหมีคุณธรรม จริยธรรมดวย ซึ่งสิ่งที่ไดจะ
เปนพืน้ ฐาน ของการพัฒนาคนไปตลอดชีวติ การศึกษาทีด่ ี
ควรมี 4 ประการ ไดแก พุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา
และพลศึกษา การศึกษาคือการพัฒนาคนใหมี ความรูสู
การพัฒนาชาติ ใหมีความรูที่จะสรางคน ใหมีฐานะทาง
เศรษฐกิจ และทางสังคมสูงขึ้นสรางชาติ ใหอยูอยางมี
ความสุขและรุง เรืองไดการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ใหมีคุณคาทางสังคมและมีความสมบูรณ
มีคุณภาพที่ดี ในการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความ
สุขแตถาเมื่อใดที่บุคคลไมไดมีการพัฒนาอยางมีคุณภาพ
แลวก็จะทําใหบุคคลเหลานั้น ไมมีประสิทธิภาพ เพราะ
บุคคลที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพจะสามารถพัฒนาทุกสิ่ง
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ทุกอยาง ที่อยูรอบตัวเราได บุคคลเปนอะไรที่พัฒนาแลว
ไดผล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
การจัดการเรียนการสอนใหมคี ณ
ุ ภาพนัน้ จะบรรลุ
ผลไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับองคประกอบ 2 ประการ
1. คุณภาพ 2. ประสิทธิภาพในการสอนของครูทั้งสองอยางนี้
เปนเรื่องของการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเปนหนวย
ทางการศึกษาที่สําคัญ ที่สุดในระดับปฏิบัติการ ที่จะทําให
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนใหมีคุณภาพ
ผลการนําเสนอตัวชี้วัดที่สําคัญดานผลลัพธ
ของโรงเรียนที่แสดงถึงความมีประสิทธิผลของ
โรงเรี ย นไว 3 ประการได แ ก 1. ผลลั พ ธ ท างวิ ช าการ
(Academic Achievenment) 2. ความพึงพอใจของครู
(Job Satisfacation) 3. การรับรูตอประสิทธิผลของ
โรงเรียนทั้งหมด (Overall Perception of School
Effectiveness) (Hoy & Miskel 2005) การบริหารงาน
วิชาการเปนงานกิจกรรมทุกชนิดเกีย่ วกับการปรับปรุงการ
เรียน การสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพและเกิดผลดี
แกผูเรียนไดใหทัศนะที่สอดคลองกัน โดย (ภิญโญ สาธร,
2523) (อุทยั ธรรมเตโช,2535) และ ปรียาพร วงคอนุตรโรจน,
(2535) ไดใหทศั นะ ไววา กระบวนการทีเ่ ปนกิจกรรมทุกอยาง
ทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการเรียนการสอนใหดขี นึ้ ตัง้ แตกาํ หนด
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นโยบาย การวางแผนการปรับปรุง การพัฒนาการเรียนการสอน
ตลอดจนการประเมิ น ผลการสอน เพื่ อ ให เ ป น ไปตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร และจุดมุงหมายของการศึกษา
เพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุดกับผูเ รียน สรุปไดวา การบริหารงาน
วิชาการเปนการจัดกิจกรรมในงานวิชาการ เพือ่ เปนภารกิจ
หลักใหเกิดการปรับปรุง พัฒนาเปนประโยชนสูงสุดแก
ผูเรียนหรือผูรับบริการ กระบวนการดังกลาวไดแก การ
วางแผนการจัดระบบโครงสรางและการกําหนดบทบาท
หนาที่ การจัดดําเนินงานทางวิชาการ การผลิตสื่อและ
อุ ป กรณ ก ารศึ ก ษา การวั ด และประเมิ น ผลการจั ด
บรรยากาศ เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
ผูศึกษาคนควาในฐานะครูผูสอนมีความสนใจที่
จะศึกษา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยเครือขาย
ที่ 4 อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา วาจะประสบ
ผลสําเร็จ ในการบริหารจัดการงานวิชาการอยางไร จะสามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ใหไดในระดับเทียบเทา
ระดับชาติ หรือ สูงกวาระดับชาติไดหรือไม จะไดพัฒนา
งานวิชาการไดอยางถูกตองถูกทิศทาง ตลอดจนเสริมสราง
แรงจูงใจในการบริหารงานของโรงเรียนในศูนยเครือขาย
ที่ 4 อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา และเปนประโยชน
ตอการวางแผนการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานวิชาการ
ตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพป จ จุ บั น การบริ ห ารงาน
วิชาการของโรงเรียนในศูนยเครือขายที่ 4 อําเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในศูนยเครือขายที่ 4 อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา
3. เพื่อเปรียบเทียบสภาพปจจุบันปญหาและ
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนใน
ศูนยเครือขายที่ 4 อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
4. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในศูนยเครือขายที่ 4 อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขอบเขตของการศึกษาคนควา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มุ ง ศึ ก ษาสภาพ ป ญ หาและ
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ในศูนย เครือขายที่ 4 อําเภอประทาย จากการสังเคราะห
ขอบขายการบริหารงานวิชาการ ซึง่ ครอบคลุมภาระหนาที่
ตามองคประกอบ 7 ดาน (หลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2551) 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3. การวัดผล การประเมิน
ผล และการเทียบโอนผลการเรียน 4. การประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 5. การพัฒนาและใชสื่อ
และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา 6. การพัฒนาและสงเสริมให
มีแหลงเรียนรู 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอบเขตดานประชากรและกลุมประชากรตัวอยาง
ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาครัง้ นีไ้ ดแก ผูอ าํ นวยการ
รองผู อํ า นวยการ และครู ผู ส อนของโรงเรี ย น ในศู น ย
เครื อ ข า ยที่ 4 อํ า เภอประทาย จั ง หวั ด นครราชสี ม า
จํานวนทั้งสิ้น 199 คน จากจํานวน 21 โรงเรียน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูอํานวยการ
รองผู อํ า นวยการ และครู ผู ส อนของโรงเรี ย นในศู น ย
เครือขายที่ 4 อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน
ทั้งสิ้น 156 คน จากจํานวน 21 โรงเรียน โดยใชตารางของ
เครซี่และมอรแกน (Krijecie and morgan อางอิงใน
บุญชม ศรีสะอาด, 2545) โดยการสุมแบบแบงชั้น จําแนก
ตามตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการทํางาน และขนาด
ของโรงเรียนตัวแปรอิสระ (Independent variable)
ไดแก ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และครูผูสอน ของ
โรงเรียนในศูนยเครือขายที่ 4 อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมาปการศึกษา 2557 จําแนกตามตําแหนงหนาที่
และขนาดของโรงเรียนดังนี้ ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก สภาพ
ปญหาและแนวทางพัฒนาการ บริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในศูนยเครือขายที่ 4 อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา ในองคประกอบ 7 ดาน (หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551)
39
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผลจากการทําวิจัยทําใหทราบสภาพปจจุบัน
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยเครือขายที่ 4
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
2. ผลจากการทําวิจัยทําใหทราบสภาพปญหา
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยเครือขายที่ 4
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
3. ผลจากการทําวิจัยทําใหทราบแนวทางการ
บริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นในศู น ย เ ครื อ ข า ยที่ 4
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
การบริหารงานวิชาการ
1) การพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 2) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู 3) การวัดผลและประเมินผล และการ
เทียบโอนผลการเรียน 4) การประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 5) การพัฒนาและใชสอื่ เทคโนโลยีเพือ่
การศึกษา 6) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู
7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสอบถามเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อศึกษาสภาพ ปญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นในศู น ย เ ครื อ ข า ยที่ 4
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เปนแบบสอบถาม
จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพทั่วไป ของ
ผูต อบแบบสอบถามเกีย่ วกับตําแหนงหนาที่ ประสบการณ
ในการทํ า งาน มี ลั ก ษณะเป น แบบตรวจสอบรายงาน
(Checklist)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามสถานภาพ ปญหาการ
บริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นในศู น ย เ ครื อ ข า ยที่ 4
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เปนมาตรสวนแบบ
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคิรท
(LiKert)
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แบบสัมภาษณแบบสัมภาษณแบบ มีโครงสราง
(Structured Interview) เพื่ อ ใช สั ม ภาษณ แ นวทาง
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยเครือขายที่ 4
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมาเปนแบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง (Structured Interview) โดยใชขอ ทีเ่ ปน
ป ญ หามากที่ สุ ด ในแต ล ะด า น ข อ ที่ ไ ด จ ากการตอบ
แบบสอบถามของผูต อบแบบสอบถามจากสภาพปญหาการ
บริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นในศู น ย เ ครื อ ข า ยที่ 4
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ใชเปนขอสัมภาษณ
เพื่ อ นํ า มาเป น แนวทางในการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
โรงเรียนในศูนยเครือขายที่ 4 อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา (Purposive Sampling)
สรุปผลการวิจัยแนวทางพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในศูนยเครือขายที่ 4 อําเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา โดยนําประเด็นสาระที่สําคัญ ในราย
ละเอียดดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ไปสัมภาษณ
ผูบ ริหาร ครูวชิ าการและครูผสู อนโรงเรียนทีเ่ ปนตนแบบใน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู ไดเสนอแนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการควรใชหลักการ
บริหารตามวงจรการพัฒนาคุณภาพของ เดมมิ่ง (PDCA)
โดยยึดแนวทางตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวนโยบายของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 และ
กําหนดการประชุมวางแผนดําเนินงาน สนับสนุนการมี
สวนรวมของบุคลากรเพื่อพัฒนางานวิชาการ ทั้งผูบริหาร
ครูวิชาการ และครูผูสอน ซึ่งถือเปนผูมีสวนสําคัญในการ
พัฒนางานวิชาการ สรางความตระหนักใหครูเห็นความ
สําคัญของการพัฒนางานวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งงาน
ดานการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู และการวิจัย
เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีความรู ความสามารถ บรรลุผล
ตามที่หลักสูตรกําหนด
การอภิปรายผล
1. สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
ศูนยเครือขายที่ 4 อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
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ของผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการครูผูสอนมีความคิดเห็น
ตอสภาพการบริหารงาน วิชาการของโรงเรียนในศูนย
เครือขายที่ 4 อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยรวม
และรายดานอยูระดับมาก ยกเวนดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เรียงตามลําดับมากไปหานอยดังนี้คือ
ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการ
เรียนรูการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนการพัฒนา
และใชสอื่ เทคโนโลยี เพือ่ การศึกษาการพัฒนา และสงเสริม
ใหมแี หลงเรียนรู การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
อยูในระดับปานกลาง 1 ดานคือดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนใหความ
สําคัญในงานวิชาการ ใหเปนงานหลัก ในโรงเรียนและเปน
ตัวทีจ่ ะกําหนดการบริหารจัดการในสถานศึกษาทัง้ ในดาน
ปริมาณและคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มนตรี
วงศพระราม (2551) ไดศกึ ษาสภาพและปญหาการบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบวา 1) สภาพการ
บริหารวิชาการของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 อยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
การพั ฒ นาการบริ ห ารงานวิ ช าการ ผู บ ริ ห าร
หัวหนาวิชาการ และครูผสู อนของโรงเรียนในศูนยเครือขาย
ที่ 4 อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ไดเสนอแนวทาง
การบริหารงาน วิชาการของโรงเรียนในดานทีม่ ปี ญ
 หาสาม
ลําดับแรก คือ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดานการพัฒนาและใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู ดังนี้ ดานการวิจยั เพือ่ พัฒนาการ
คุณภาพการศึกษา ควรจัดหาเอกสารและตัวอยางงานวิจยั
ในชั้นเรียนไวใน สถานศึกษาใหเพียงพอ เพื่อใหครูไดใช
ศึกษา จะเปนการกระตุนใหครูทําวิจัยมากขึ้น ควรมีการ
สงเสริมการจัดทํางานวิจยั อยางจริงจัง โดยสถานศึกษาตอง
กําหนดใหครูสงงานวิจัย อยางนอยภาคเรียนละ 1 เรื่อง
ควรสงเสริมใหครูทุกคนทํางานวิจัยในชั้นเรียนโดยใหกลุม
ผูที่ผานการพัฒนาแลว เปนครูแกนนําในการทําวิจัย ดาน

การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ควรมีการ
สอบถามความตองการของครูผูสอนวามีความตองการสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอะไรบางในการจัดการเรียนรูให
กับนักเรียนจัดใหมีการอบรม ใหความรูการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาจากผูเ ชีย่ วชาญ เพือ่ ใหครูสามารถ
จัดทําหรือใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการจัดการเรียนรู
ติดตาม ประเมิน การใชสื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ควรกําหนดการประชุม
วางแผนเพื่อหาแนวทางในการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและไดลงมือปฏิบัติจริง กําหนด
นโยบาย เปาประสงคในการจัดกระบวนการเรียนรูท ชี่ ดั เจน
สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ
หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรูแ ละตัวชีว้ ดั เพิม่ ขวัญ กําลังใจ
สวัสดิการใหครูมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
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