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Abstract

 The purposes of this research were to studies factors and develop model of academic administration towards 

excellence for schools under the local administration organization and construct manuals and evaluate the model 

of academic administration towards excellence. The research methodology were use EDFR (Ethnographic Delphi 

Futures Research) for develop model and construct manuals and evaluate the model of academic administration 

towards excellence for schools under the local administration organization.

 The findings reveled that;

 1. There were 4 factors the model of academic administration towards excellence for schools under the lo-

cal administration organization by data analysis consisted of 1) Academic leadership 2) take and framework of school’s 

academic 3) process of academic administration 4) participation of academic administration.

 2. The result develop model of academic administration towards excellence for schools under the local 

administration organization were use EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) research methodology were found 

4 factors of model of academic administration towards excellence for schools under the local administration  

organization divided to 19 core factors and 114 indicators. The opinion of administrator congruence in high and  

highest level. 

 3. The opinion of expert and administrator for the manuals academic administration towards excellence for 

schools under the local administration organization were congruence in high and highest level.

Keywords : Model of academic administration /Academic excellence

บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบและพัฒนารูปแบบของการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัด

องค์กรรวมถึงการสร้างคู่มือการปฏิบัติงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures 

Research) ในการพฒันาและสร้างคูม่อืน�าไปสูร่ปูแบบการบรหิารงานวชิาการเพือ่ความเป็นเลศิของโรงเรยีน สงักดัองค์กรปกครองท้องถิน่ 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. รูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 1) ภาวะผู้น�าทางวิชาการ 2) ภารกิจและขอบข่ายงานวิชาการในโรงเรียน 

3) กระบวนการบริหารงานวิชาการ 4) การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 
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 2. ผลการพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR พบว่า องค์ประกอบทุกองค์ประกอบ มีความเหมาะสมทุกตัวบ่งชี้ องค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร

งานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 19 องค์ประกอบหลัก 114  

ตัวบ่งชี้ ผู้บริหารสถานศึกษา และ/หรือหัวหน้างานวิชาการ มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมท้ังหมด อยู่ในระดับมากถึง 

มากที่สุด

 3. คูม่อืการปฏบิตังิานวชิาการสูค่วามเป็นเลศิ สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผู้เชีย่วชาญ ผู้บรหิารสถานศึกษา และหวัหน้างาน

วิชาการมีความเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 

ค�าส�าคัญ : รูปแบบการบริหารงานวิชาการ ความเป็นเลิศ

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลกระทบที่

ส�าคญัทัง้ภายในและภายนอกในด้านเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยี

ทีเ่ข้ามามบีทบาทต่อการด�ารงชวีติโดยทีไ่ม่อาจหลกีเลีย่งได้ การปรบั

เปลี่ยนที่รวดเร็วจ�าเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเตรียมความพร้อม

ของคนในชาติให ้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม กล่าวคือ ต้องยกระดับคุณภาพการศึกษา

ของประเทศให้เกิดความทัดเทียมกับอารยประเทศ และสามารถ

แข่งขันได ้ในระดับนานาชาติโดยพัฒนาคนไทยให้มีความรู ้

ความสามารถในการด�ารงชีวิต ดังน้ัน การพัฒนาการศึกษาไทย 

ภายใต้แผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560-2579 จงึมุง่เน้นแก้ปัญหา

และเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยผ่าน 6 ยุทธศาสตร์  

เพื่อให้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี

คุณภาพด�ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 

ซึ่งเน้นในเรื่องของการเรียนรู ้ตลอดชีวิต การเรียนรู ้เพื่อชีวิต  

การเรียนรู ้เพ่ือปฏิบัติได้อย่างจริงจัง ผู ้เรียนมีคุณลักษณะใฝ่ดี  

คิดวิเคราะห์มีการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ตลอดจนมี

จิตสาธารณะ รวมท้ังมีระเบียบวินัย มีจริยธรรม คุณธรรม และใฝ่

เรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง หากแต่ปัจจบุนัผลการพัฒนาคณุภาพการศกึษา

ของไทยไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ ไม่เป็นไปตามทิศทางการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา จากรายงาน United Nations Development 

Group (2013) เร่ือง The World We Want พบว่า ประชาชนเกอืบ 

600,000 คน ชี้ว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุด คือ การศึกษาที่

ดี แต่จากการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของ World 

Economic Forum (WEF) พบว่า ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 1 ใน 6 ปัจจัย นั่นคือ 

“การศึกษาขาดคุณภาพ” (ชรินรัตน์ พุ่มเกษม, 2557, หน้า 26) 

 ปัจจุบันแนวโน้มของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กร

ปกครองท้องถิน่มจี�านวนเพิม่มากขึน้อย่างรวดเรว็ ทัง้กรณทีีอ่งค์กร

ปกครองท้องถิ่นจัดขึ้นเอง และกรณีโอนมาจากส�านักงานเขตพื้นที่ 

จนท�าให้ปีการศึกษา 2559 มีจ�านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 1,559 โรงเรียน 

โดยสภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ส่วนใหญ่มี

มาตรฐานด้านปัจจัยอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ในขณะที่มาตรฐานด้าน

ผู้เรียนยังอยู่ในระดับต�่าเมื่อเทียบกับปัจจัยที่ใช้ในการจัดการศึกษา

สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น (ธีระ รุญเจริญ, 2554, 

หน้า 29) จงึต้องเร่งพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ยกระดบัมาตรฐาน

ด้านผู้เรียนให้เพิ่มสูงขึ้น ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของการศึกษา 

เนื่องจากนโยบายระดับสูงที่มีการเปล่ียนแปลงตามสภาวะทาง

เศรษฐกิจ การเมือง และกระแสโลกยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 

ประกอบกับได้มีข้อเสนอแนะให้เร่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานด้านผู้เรียนให้สูงขึ้นซ่ึงเป็นข้อเสนอแนะที่

สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 

2552-2561) ที่ให ้มีการส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ 

ยกระดับมาตรฐาน ด�ารงรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความ

เป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าควร

ประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง เพื่อใช้เป็นแนวคิดในการพัฒนา

คุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน  

ยกระดับคุณภาพงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการ

สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสู ่ความ 

เป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 3. เพือ่สร้างคู่มอืการปฏิบติังานวชิาการสู่ความเป็นเลศิของ

โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตรวจสอบรูปแบบ

การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
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แนวคิดทฤษฎี
 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี ดังนี้

 แนวคิดการพัฒนาคุณภาพองค์การ

 1. รางวัลคุณภาพแห่งชาติยุโรป

 2. รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศสิงคโปร์

 3. รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย

 4. รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น

 5. แม่แบบการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

 แนวคิดความเป็นเลิศของโรงเรียน

 1. รางวัลความเป็นเลิศประเทศออสเตรเลีย

 2. รูปแบบโรงเรียนเป็นเลิศประเทศสิงคโปร์

 3. รางวัลความเป็นเลิศประเทศฮ่องกง

 4. แนวคิดความเป็นเลิศของปีเตอร์และวอเตอร์แมน

 5. การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ

 แนวคิดการบริหารงานวิชาการ

 1. มิลเลอร์

 2. เฟเบอร์และเชอร์รอน

 3. แคมเบลล์ บริดเจส และไนสแตรนด์

 4. โซลิแมน

 5. เซอร์จิโอวานนิ และคณะ

 6. สมิท

 7. ออสติน และเรโนลด์

 8. คิมบร็อป และนันเนรี

 9. ฮอยและมิสเกล

 10. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ

 11. ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์

 12. กมล สุดประเสริฐ

 13. ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 14. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอบเขตของการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้

 1. ขอบเขตของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

  กลุ่มผูใ้ห้ข้อมลูทีใ่ช้ในการวจิยัคร้ังนี ้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

  1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ข้อมูล ได้มา 

โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ�านวน 

12 คน 

  1.2 กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูทีใ่ช้ในการตอบแบบสอบถาม ได้มา

โดยวธิกีารเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ�านวน 

17 คน 

  1.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินความเหมาะสมของ

คูม่อืการปฏบิตังิานวชิาการสูค่วามเป็นเลศิของโรงเรยีน สงักดัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ ได้มาโดยการเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง จ�านวน 

9 คน 

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

   การวิจัยครั้งนี้ ก�าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา ดังนี้

  2.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี 

และหลักการรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการจากแนวคิด

ต่อไปนี้

   2.1.1 การพัฒนาคุณภาพองค์การ

   2.1.2 ความเป็นเลิศของโรงเรียน

   2.1.3 การบริหารงานวิชาการ 

  2.2 องค์ประกอบที่ส�าคัญของกระบวนการบริหารงาน

วิชาการ 4 องค์ประกอบ ได้แก่

   องค์ประกอบที่ 1 ภาวะผู้น�าทางวิชาการ

      องค์ประกอบที ่2 ภารกจิและขอบข่ายงานวชิาการ

ในโรงเรียน

      องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการบริหารงานวิชาการ

      องค์ประกอบที่ 4 การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วิชาการ

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวจิยั เรือ่ง รปูแบบการบรหิารงานวชิาการสูค่วามเป็นเลศิ

ของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวิจัยแบบ

ผสมผสาน (Mixed methods research) ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร 

และใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR เพื่อให้ได้รายละเอียดของข้อมูล

ต่างๆ น�ามาสร้างเป็นคูม่อืการปฏบิตังิานวชิาการสูค่วามเป็นเลศิของ

โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่การปฏิบัติได้จริง

สรุปผลการวิจัย
 จากการศึกษารปูแบบการบรหิารงานวชิาการสูค่วามเป็นเลศิ

ของโรงเรยีน สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้องค์ประกอบหลกั 

4 องค์ประกอบ ดังนี้

 องค์ประกอบที่ 1 ภาวะผู้น�าทางวิชาการ ประกอบด้วย

 1.1 การจัดองค์การเพื่อการเรียนการสอน โดยก�าหนด

โครงสร้าง สายบังคับบัญชาหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีชัดเจน  

จัดบุคลากรครบต�าแหน่งตามโครงสร้างองค์การอย่างเหมาะสม  

จัดท�าคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานวิชาการก�าหนดไว้อย่างชัดเจน 

ส่งเสรมิให้ครจัูดกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยยดึหลักสูตรสถานศกึษา และ

วเิคราะห์ภาระงาน ออกแบบงานจดัโครงสร้างครอบคลุมภารกจิงาน
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 1.2 การก�าหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และแนวทาง

การจัดการศึกษา โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนขององค์การ  

ก�าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์อย่างชัดเจน 

เปิดโอกาสให้ทกุคนมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา เผยแพร่ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ ประสาน 

ความร่วมมือกับกรรมการสถานศึกษาและผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้อง  

จัดระบบสารสนเทศพ้ืนฐานง่ายต่อการใช้งาน และก�าหนดตัวชี้วัด 

ความส�าเร็จ

 1.3 การพัฒนาระบบงาน โดยผู้บริหารสถานศึกษาเน้นการ

ท�างานเป็นทมี จดัระบบข้อมลูสารสนเทศให้เป็นระบบ พฒันาระบบ

งานบคุลากร และก�าหนดกระบวนการ พฒันางานวชิาการอย่างเป็น

ระบบ

 1.4 คุณลักษณะการเป็นผู ้น�าสถานศึกษา โดยผู ้บริหาร 

สถานศึกษาควรอุทิศตนในการปฏิบัติงานสร้างความศรัทธา ความ

เชื่อมั่นให้ทุกฝ่ายเป็นที่ยอมรับ มีบุคลิกภาพท่ีดี และมีความมั่นคง

ทางอารมณ์ มีทักษะในการประสานงานกับทุกฝ่ายให้ด�าเนินงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจพื้นฐานผู้ใต้บังคับบัญชา มอบหมายงาน

ตามความเหมาะสม ใช้หลกัธรรมาภบิาลในการจดัการศกึษา ปฏิบตัิ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรู้ความเข้าใจ หลักการ 

ทฤษฎีทางการบริหารจัดการสถานศึกษา

 องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจและขอบข่ายงานวิชาการใน

โรงเรียน ประกอบด้วย

 2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยศึกษาวิเคราะห์

เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา จัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาตรงตาม

ความต้องการของผู้เรียน จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญ ส่งเสรมิให้ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยยดึหลักสูตรสถาน

ศึกษา ติดตาม นิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และตรวจสอบ 

ประเมินผล ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 2.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ โดยศึกษาวิเคราะห ์

ความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน จัดประชุมแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ชุมชนมี 

ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ จัดท�าแผนงานโครงการของโรงเรียน

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส่งเสริมให้ครูพัฒนาทักษะ 

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด  

โดยออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียน และสอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม

 2.3 การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้โดยส�ารวจแหล่งเรยีนรู้ เผยแพร่

แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนให้บุคคลทั่วไปทราบ พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน

และภายนอกในการจดัการเรยีนรู ้ครอบคลมุภมูปัิญญาท้องถิน่ และ

ติดตามประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้

 2.4 การพฒันาสือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา 

โดยศกึษาวเิคราะห์ความต้องการจ�าเป็นในการใช้สือ่และเทคโนโลยี 

ส่งเสริมให้ครูผลิต และพัฒนาส่ือการเรียนรู้ ประสานความร่วมมือ

กับทุกฝ่ายเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสื่อเพื่อใช้ใน 

การเรียนการสอน จัดเก็บสื่อเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการ

ใช้งาน และประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม

 2.5 การนิเทศการศึกษา โดยจัดท�าแผนงานโครงการนิเทศ

งานในสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการในการนิเทศการศึกษา  

ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้ความรู้แก่ครู ในการนิเทศการ

ศึกษา ประเมินผลการนิเทศในสถานศึกษา และน�าผลการนิเทศไป

ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้

 2.6 การวจิยัเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยก�าหนดให้ครู

ท�าวิจัยในช้ันเรียน สร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของการวิจัย

ในชั้นเรียน ก�าหนดมาตรฐานในการท�าวิจัยในชั้นเรียน ติดตามผล

การวิจัยในชั้นเรียน และเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน

 2.7 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยวางแผน

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน ก�าหนด

เกณฑ์การประเมนิตามตวัชีว้ดัของ สมศ.สร้างความเข้าใจให้บคุลากร

ที่เกี่ยวข้องเข้าใจแนวทาง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 

ต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพ ปรับปรุงพัฒนางานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ติดตามประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดท�าสรุป

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

 2.8 การแนะแนวการศึกษา โดยจัดท�าแผนงานโครงการ

แนะแนวในสถานศึกษาอย่างชัดเจน จัดระบบการแนะแนวทาง

วิชาการในสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวของ 

สถานศึกษาด�าเนินการแนะแนวการศึกษา ประสานงานกับหน่วย

งานอื่นในการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ สร้างความรู้ความเข้าใจให้

บคุลากรในการบรกิารแนะแนวการศกึษา จดัระบบการแนะแนวทาง

วิชาการเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ติดตามและ

ประเมินผลการแนะแนวการศึกษา และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเครือ

ข่ายการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการแนะแนวสถานศึกษา

 2.9 การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  

โดยก�าหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติในการวัดผล ประเมินผล และ

เทียบโอนผลการเรียน จัดท�าคู่มือ และก�าหนดระเบียบกฎเกณฑ์ใน

การวดัผล ประเมนิผล และเทยีบโอนผลการเรียน และจดัระบบการ

เทียบโอนผลการเรียนที่สอดรับกับทุกสถาบันการศึกษา
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 องค์ประกอบท่ี 3 กระบวนการบรหิารงานวชิาการ ประกอบ

ด้วย

 3.1 แนวทางการบริหารงานวิชาการ โดยการก�าหนด 

เป้าหมายงานวิชาการ จัดอันดับความส�าคัญของเป้าหมาย  

การก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน การก�าหนดระยะเวลา ก�าหนด

งบประมาณทีใ่ช้ในการด�าเนนิงาน ก�าหนดผูร้บัผดิชอบในการด�าเนนิ

งาน และก�าหนดโครงสร้างในการบริหารงานวิชาการ

 3.2 การน�าแผนงานวิชาการไปปฏิบัติ โดยจัดประชุมทุก

ระดับเพื่อผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ วางแผน การประชุมอย่าง

ชัดเจน ชี้แจงนโยบาย และแนวทางปฏิบัติตามแผนให้ทุกฝ่ายเข้าใจ 

ก�ากับติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีแผนงานวิชาการที่

เป็นรูปธรรมลงสู่การปฏิบัติ

 3.3 การตรวจสอบ ประเมินผลงานวิชาการ โดยวางกรอบ

การประเมนิงานวชิาการร่วมกัน จดัหา/จดัท�าเครือ่งมอืในการด�าเนนิ

งานวิชาการ เก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูล 

แปลความหมาย และตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมินงาน

วิชาการร่วมกัน

 3.4 การน�าผลประเมนิมาปรบัปรงุงานวชิาการ โดยน�าเสนอ

ผลการประเมินต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จัดท�ารายงานผลการประเมิน

เผยแพร่ให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทราบ น�าผลการประเมนิไปใช้ และจดั

ท�าข้อมลูสารสนเทศทีส่ามารถใช้ได้สะดวก รวดเรว็ และเป็นปัจจุบนั

 องค์ประกอบที่ 4 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 

ประกอบด้วย

 4.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการ

ศกึษา โดยรบัฟังความคดิเหน็ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ก�าหนดทศิทาง 

แนวทางการจัดการศึกษา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร จัดแหล่ง

ข้อมูลสารสนเทศ สร้างเครือข่ายผู้ปกครองในการจัดการศึกษา  

และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของ

สถานศึกษา

 4.2 การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 

โดยออกแบบการสร้างนวตักรรมทางการศึกษา ส�ารวจความต้องการ

สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน จัดให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อภิปรายผลการวิจัย
 การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยอภิปรายถึงประเด็น

ที่ค้นพบในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซ่ึงรูปแบบการ

บริหารงานวิชาการสู ่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ประกอบ ที่ส�าคัญ 4 ด้าน คือ ภาวะผู้น�า

ทางวิชาการ ภารกิจและขอบข่ายงานวิชาการในโรงเรียน 

กระบวนการบริหารงานวิชาการ และการมีส่วนร่วมในการบริหาร

งานวิชาการ ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวมีความส�าคัญต่อการบริหาร

งานวิชาการไปสู่ความเป็นเลิศ เพราะท�าให้ผู้บริหารสถานศึกษา  

และหัวหน้างานวิชาการ ตลอดจนครูที่ด�าเนินงานด้านวิชาการได้

เห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถน�าผลการบริหารงาน

วิชาการไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งแต่ละ 

องค์ประกอบอภิปรายได้ดังนี้

 องค์ประกอบที่ 1 ภาวะผู้น�าทางวิชาการ จากการวิจัย 

พบว่า ทุกตัวบ่งช้ีมีความเหมาะสม และตัวบ่งช้ีที่มีความเหมาะสม

สอดคล้องกันมากที่สุดทุกตัวบ่งชี้ ได้แก่ ด้านการก�าหนดทิศทาง 

นโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการจัดการศึกษา และด้าน

คณุลกัษณะการเป็นผูน้�าสถานศกึษา เนือ่งจากผูบ้รหิารสถานศกึษา

ที่มีภาวะผู้น�าทางวิชาการจะสามารถก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน

ของโรงเรียนได้อย่างชัดเจน รู้และเข้าใจระบบงาน พร้อมทั้งให้ค�า

แนะน�า ปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อน�าไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนา

งานในทกุขัน้ตอน สอดคล้องกบั วเิศษ ชาวระนอง (2558) ทีไ่ด้ศกึษา 

รูปแบบการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนค�าสร้อย

พิทยาสรรค์ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  

พบว่า ภาวะผู้น�าของผู้บริหารเป็นตัวชี้วัดที่ส�าคัญที่สุดในการสร้าง

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ เพราะ 

ข้อค้นพบของการวิจัยครั้งนี้ คือ การท�าแผนพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาเป็นการประชุมวางแผนอนาคตของโรงเรียนเพื่อสร้าง 

วสัิยทศัน์ของการเรยีนรู ้สอดคล้องกบัแนวคิดของ Hoy and Miskel 

(2001) ที่ว่าผู้น�าต้องมีความสามารถในการท�างานจนเป็นที่ยกย่อง  

ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้น�าที่ท�าให้ผู้ร่วมงานเกิดความพึงพอใจและ

ต้องสามารถท�าให้วัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ที่วางไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Brown (2000, p. 5) พบว่า 

ประสิทธิผลองค์การขึ้นอยู่กับภาวะผู้น�าองค์การมีส่วนส�าคัญมาก

ที่สุด

 องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจและขอบข่ายงานวิชาการใน

โรงเรียน มีความคิดเห็นว่าทุกตัวบ่งชี้มีความเหมาะสม และตัวบ่งชี้

ทีม่คีวามเหมาะสมสอดคล้องกันมากทีส่ดุทกุตวับ่งชี ้ได้แก่ ด้านการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการ

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับธาดา อักษรช่ืน 

(2556) ได้ศึกษางานวิจัยกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนโสตศึกษา 

ของประเทศไทยในทศวรรษหน้า พบว่า กลยทุธ์การบรหิารโรงเรยีน       

โสตศกึษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้า ประกอบด้วย การพฒันา

คุณภาพครูและบุคลากร การพัฒนาหลักสูตรและการสอน  

การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม และการพัฒนาวิชาการเพื่อการ

เรียนรู้ สอดคล้องกับ Sowell (1996, p. 5) กล่าวถึงหลักสูตรว่า  
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คือ อะไรก็ได้ที่น�ามาใช้ในการเรียนการสอนให้แก่ผู ้เรียน โดยม ี

จุดมุ่งหมายเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ก�าหนดไว้ 

แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ Collin (2003, p. 33-A) กล่าวว่า 

การนิเทศเป็นกระบวนการส�าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอนได้ดี โดยจากการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของนักเรียนดีขึ้นมากอันเป็นผลมาจากการให้ความช่วย

เหลือด้านเทคโนโลยสีารสนเทศแก่ครผููส้อน ดงันัน้ การนเิทศภายใน

จะช่วยเปลีย่นพฤตกิรรมการสอนของครใูห้พฒันาข้ึน และMingucci, 

Monica Marcolin (2002, Abstact) ได้ศึกษาเรื่อง การวิจัยปฏิบัติ

การเพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ผลการวิจัย 

พบว่า ครูมีความมั่นใจตนเองในความเป็นครูมืออาชีพรู้จักตนเอง

มากขึ้น และเพิ่มความเชื่อม่ันในการเป็นนักวิจัย ครูเข ้าใจ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยและพร้อมที่จะปรับปรุงการสอนของตน

 องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการบริหารงานวิชาการ มีความ

คิดเห็นว่าทุกตัวบ่งชี้ มีความเหมาะสม และตัวบ่งชี้ที่มีความ 

เหมาะสมสอดคล้องกันมากที่สุดทุกตัวบ่งชี้ ได้แก่ การน�าแผนงาน

วิชาการไปปฏิบัติ และด้านการตรวจสอบประเมินผลงานวิชาการ 

ประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ (2556, หน้า 229) ได้ศึกษาการพัฒนา 

รปูแบบการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาประจ�าต�าบลให้เป็นโรงเรยีน

คุณภาพโดยกลยุทธ์การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ได้ข้อสรุปว่า โรงเรียนที่

ประสบความส�าเรจ็ในการจดัการศกึษาได้น�าระบบวงจรคณุภาพตาม

รูปแบบของเดมมิ่ง (Demming cycle) หรือวงจร PDCA มาใช้ใน

การบริหารอย่างมีระบบของโรงเรียนโดยการวางแผนกลยุทธ์ และ

แผนปฏิบัติการประจ�าปี การมอบหมายและลงมือปฏิบัติงานตาม

แผนที่ก�าหนดไว้ การก�ากับติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน

โครงการที่ด�าเนินการ และการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้ดีขึ้น  

ซึ่ง Lewis and Douglas (1994, p. 57) อธิบายว่า ในการท�างาน

ให้ประสบความส�าเร็จตามแนวคิดของไฟเกนบอม น้ัน ขึ้นอยู่กับ

กระบวนการท�างานขององค์ประกอบอย่างน้อย 9 ตัว เรียกว่า 

“Concept 9 M’s” ได้แก่ การตลาด (Market) การเงิน (Money) 

การจัดการ (Management) บุคลากร (Men) แรงจูงใจ (Motiva-

tion) วัสดุ (Material) เครื่องมือและเครื่องจักร (Machines and 

Mechanization) วิธกีารให้ข้อมลูทีท่นัสมยั (Modern information 

method) และการยึดความต้องการของสินค้า (Mounting prod-

uct requirement) ผลการวิจัยสอดคล้องกับเกณฑ์รางวัลความ 

เป็นเลิศประเทศฮ่องกง (HK) มีเกณฑ์การให้รางวัล 4 ด้าน ในด้าน

การจดัการและการจดัองค์กร สถานศกึษาต้องจดัท�าแผนพฒันาการ

ศึกษาและยุทธวิธีการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายให้สนองความ

ต้องการของนักเรียน และผู้ปกครอง สามารถใช้ประโยชน์จาก 

จุดแข็งจุดอ่อน และสอดคล้องกับ Hoy and Miskel (2001)  

ที่พบว่า โรงเรียนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผลควรประกอบด้วย 

ส่วนประกอบ 3 ด้าน คือ 1) ด้านปัจจัย 2) ด้านกระบวนการ และ  

3) ด้านผลท่ีได้รับ ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบและยังได้ให้ข้อเสนอ

แนะอีกว่าแนวปฏิบัติที่ดีควรอธิบายสภาพหรือแนวทางกว้างแต่จะ

ไม่ระบุรายละเอียดมากเกินไป

 องค์ประกอบที่ 4 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 

มีความคิดเห็นว่าทุกตัวบ่งช้ีมีความเหมาะสม และตัวบ่งชี้ ท่ีม ี

ความเหมาะสมสอดคล้องกนัมากทีส่ดุทุกตวับ่งชี ้ได้แก่ การส่งเสรมิ

ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องกับจันทร์พิมพ์  

วงศ์ประชารัตน์ (2556) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้ง

คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อความส�าเร็จของ 

การบรหิารในระดบัสถานศกึษาโดยเฉพาะการบรหิารโดยใช้โรงเรยีน

เป็นฐานที่เน ้นความเป็นอิสระและการมีส ่วนร่วมของชุมชน  

ถ้าทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม ม ี

ความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่มกีารท�างานทีโ่ปร่งใสและตรวจสอบได้ก็

จะเป็นก�าลังส�าคัญที่จะช่วยให้การศึกษาไทยมีคุณภาพและการ

บรหิารการศึกษามปีระสิทธภิาพ ซึง่ Austin and Reynolds (1990) 

พบว่า ความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาจะต้องประกอบด้วยการ

บริหารงานวิชาการที่เข้มแข็งในด้านต่างๆ คือ 1) การจัดระบบของ

หลักสูตรและการเรยีนการสอน 2) การพฒันาบุคลากรด้านการสอน 

3) การจัดการเวลาเรียนที่เกิดประโยชน์สูงสุด 4) ความเป็นเลิศทาง

วิชาการที่ได้รับการยอมรับ 5) การมีส่วนร่วมและการสนับสนุน 

จากผู้ปกครอง 6) การวางแผนร่วมกัน

 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 ผู้บริหารสถานศึกษาควรน�าแนวทางที่ค้นพบจากงานวิจัย

เพื่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสถานศึกษา ตามแนวทางดังนี้

 1. ควรศกึษาบรบิทจดุเด่นของสถานศกึษาเพือ่น�ามาพฒันา

สู่ความเป็นเลิศ

 2. สร้างเครือข่ายเพื่อท�าให้ทราบข้อมูลสารสนเทศใน

การน�ามาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

 3. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

ศึกษาสร้างความรักความผูกพันในสถานศึกษา

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบ

การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่กีารบรหิารงานวิชาการแตกต่างกนั ระหว่าง

สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
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 2. ติดตามผลใช ้รูปแบบการบริหารงานวิชาการสู  ่

ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ต่อไป
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