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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริ หารงานวิชาการ ในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ของ
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถาม และแบบบันทึกการสนทนา
กลุ่ม สถิติที่ใช้ประกอบด้วย การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เนื้อหาสาคัญ นาเสนอในรู ปแบบ
ตารางและความเรี ยง ประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู ศึกษานิเทศก์ ผลการศึกษาพบว่า
1)สภาพปัจจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) โดย
ภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก งานที่มีค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ นสูงสุด คือ งานจัดการเรี ยนการ
สอน 2)ปั จ จัย ส าคัญ ที่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารงานวิช าการในสถานการณ์ ป กติ ใ หม่ (New Normal) ปั จ จัย ด้า นการบริ ห าร
ทรัพยากร มีผลต่อการบริ หารงานวิชาการสูงสุ ด คือ การทาแผนการใช้งบประมาณที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการ
สอนคุม้ ค่าเหมาะสมเพียงพอต่อผูเ้ รี ยนหรื อผูร้ ับบริ การของสถานศึกษา 3)แนวทางการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์
ปกติใหม่ (New Normal) การวางแผน องค์กรมีการวางแผนกิจกรรม/งานโดยตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรให้
ชัดเจน การจัดองค์การ การกาหนดบทบาทหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ ระยะเวลาและกิจกรรมต่างๆตามกรอบของงานให้ชดั เจน การ
นา ผูน้ าต้อ งมีศักยภาพในการดึงความสามารถของบุค ลากรให้ตรงกับความถนัดและงานที่รับผิดชอบ มีก ารสร้างขวัญ
กาลังใจให้บุคลากร และการควบคุม การดาเนินงานหรื อกิจกรรมต่างๆในองค์กร ต้องมีการกากับติดตามการทางาน โดยมี
ปฏิทินงานที่ชัดเจน การเรี ยนการสอนแนวใหม่ ในรู ปแบบออนไลน์ เ น้นให้ ผูเ้ รี ยนต้องมีความเห็นอกเห็นใจ และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นบนโลกออนไลน์ มีคุณธรรมจริ ยธรรมต่อตนเองและผูอ้ ื่น
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Abstract
The purpose of this research was to study the guidelines for academic administration. In the new normal situation
(New Normal) of the school Suksa Songkhro Mae Chan Tools used to collect data consists of a questionnaire and group
chat logs The statistics used include mean analysis Standard Deviation and Key Content Analysis It was presented in tabular
and colloquial form. The population were administrators, teachers, and supervisors.
1) The present condition and the desirable condition of academic administration in the new normal situation (New
Normal) overall, the quality is at a high level. The job with the highest need priority index was teaching and learning. 2)
Important factors affecting academic administration in the new normal situation (New Normal), resource management
factors The highest effect on academic administration was the making of a budget plan that focused on improving the
quality of teaching and learning that was worthwhile enough for learners or service recipients of educational institutions.
3) Guidelines for academic administration in a new normal situation (New Normal) Planning Organizations have planned
activities/tasks with clear goals and objectives of the organization. organization Determining the roles and duties of the
responsible person Timelines and activities within the framework of the work must be clearly defined. There is morale
building for personnel and control of operations or activities in the organization. Work must be monitored. with a clear
work calendar new teaching style The online format emphasizes that the learners must have empathy. and build good
relationships with others online Have morals and ethics towards oneself and others.
Keywords: guidelines for academic administration in the new normal situation

บทนำ
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งสถานศึก ษาจะต้อ งพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งในด้าน ความรู ้ส าระวิชาหลัก (Core
Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่ งประกอบด้วย ทักษะการ เรี ยนรู ้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่ อและเทคโนโลยี จึงเป็ นภาระที่สาคัญของผูบ้ ริ หารที่จะต้องรับผิดชอบจัดการศึกษาให้ประสิทธิภาพ ซึ่ ง
ผูบ้ ริ หาร จะต้องรู ้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองคิดหายุทธศาสตร์ในการบริ หารจัดการใหม่ๆ ปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
การทางานให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ของผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กร และนอก องค์กรให้ความสนใจต่อวัฒนธรรมองค์กร
ที่มุ่งผลลัพธ์ใส่ ใจในเรื่ องของศาสตร์ทางการสอนที่ เหมาะสม และต้องเข้ามารับบทบาทในการเร่ งปรับเปลี่ยนรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนการสอนของครู ปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆให้กบั ครู ผสู ้ อน ส่งเสริ มให้
มี การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้นรวมทั้งปรับบทบาทในการสร้าง เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ท้ งั
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความสามารถ และมีทกั ษะทัดเทียมเป็ นที่ยอมรับของชาติอื่น
และสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข (สมหมาย อ่าดอนกลอย, 2556)
COVID-19 ได้สร้างปั ญหาและความยุ่งยากให้กบั การศึกษาไทย แต่ในอีกมุมหนึ่งกลับเป็ นตัวแปรในการสร้า ง
การเปลี่ยนแปลงให้กบั การศึกษา และเป็ นตัวขับเคลื่อนในการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาไทยดังนั้นหาก ทุก
ฝ่ ายในระบบการศึ ก ษาไทยช่ ว ยกัน ท าระบบกลไกการศึ ก ษาที่ แ ข็ ง แรง ก็ จ ะสามารถขับ เคลื่ อ นการศึ ก ษาท่ า มกลาง
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อ ย่างแน่ นอนระบบการศึก ษาที่ดีค วรมีค วามยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ทันสถานการณ์และบริ บ ท
แวดล้อมที่ไม่ใช่แค่ในประเทศแต่เ ป็ นของโลก การบริ หารจัดการระบบการศึก ษาในศตวรรษที่ 21 จึงต้องปรับตัว ไปสู่
“การศึกษายกกาลังสอง” ที่ จะเปลี่ยนจาก One-Size-Fits-All ไปสู่ การตอบโจทย์การเรี ยนรู ้และการพัฒนารายบุคคล มาก

3

ยิ่งขึ้น ต้อ งมองกว้างกว่าแค่ระบบการศึก ษาแต่เ ป็ น “ระบบนิ เ วศ”การศึก ษาของไทย (TE2S: Thailand Education EcoSystem) เพื่อผลักดันให้กา้ วไปสู่การเป็ นฐานการผลิตทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่เป็ นเลิศ (Office of the Basic Education
Commission, 2020)
ความปกติใหม่ (New Normal) เป็ นรู ปแบบการดาเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่ ง มา
กระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบตั ิที่คนในสังคมคุน้ เคยอย่างเป็ นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้อ งเปลี่ยนแปลง
ไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คนุ้ เคยรู ปแบบวิถีชีวิตใหม่น้ ี ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรี ยนรู ้ วิธี สื่อสาร วิธีปฏิบตั ิ
และการจัดการ การใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้น หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและ รุ นแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ทา
ให้ ม นุ ษ ย์ต้อ งปรั บ ตัว เพื่ อ รั บ มื อ กับ สถานการณ์ ปั จ จุ บัน มากกว่ า จะรั ก ษาวิ ถี ด้ ัง เดิ ม ส่ ว น "New Normal" ใน บริ บ ท
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ “โควิด – 19” ช่วงปลาย พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 นั้น อธิบายได้ว่าเป็ น สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วและรุ นแรงจนแพร่ กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก มนุษย์จึงจาเป็ นต้องป้องกันตนเอง เพื่อให้มีชีวิตรอด
ด้ว ยการปรับเปลี่ยนพฤติก รรมการดารงชี วิตที่ผิดไปจากวิถีเ ดิม ๆ โดยมีก ารปรับหาวิถีการ ดารงชี วิตแบบใหม่เ พื่อให้
ปลอดภัยจากการติดเชื้อควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟื้ นฟูศกั ยภาพ ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ นาไปสู่การสรรค์สร้าง
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจน พฤติกรรมที่เคยทามาเป็ นกิจวัตร
ความคุน้ เคยอันเป็ นปกติมาแต่เดิมในหลายมิติ (Supaporn Phrombut, 2020)
งานวิชาการเป็ นงานหลักของการบริ หารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็ นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพ
ของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องมาจากงานวิชาการ เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดการเรี ยนการ
สอน ซึ่ งเป็ นหัวใจของสถานศึกษา อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่ ง
อาจจะเกี่ยวข้องทั้งทางตรงหรื อ ทางอ้อมนั้นขึ้นอยู่ลกั ษณะของงาน(ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2543 : 1) งานวิชาการเป็ น
งานที่สาคัญ ของสถานศึกษา ส่วนงานอื่น ๆ เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานอาคารสถานที่ เป็ นงานสนับสนุ น งานวิชาการ
ทั้งสิ้น หน่วยงานทางการศึกษาหรื อสถานศึกษาจาเป็ นต้องปฏิบตั ิงานที่ส่งผลต่อปั จจัย คุณภาพของผลผลิต (ชุมศักดิ์ อินทร์
รักษ์. 2546 : 1)
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั สังกัดสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ เป็ นสถานศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาสใน
ลักษณะอยู่ประจา โดยมีแนวคิดและปรัชญาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม สร้างผูน้ าในชุมชนท้องถิ่น ฝึ กทักษะพื้นฐานงานอาชีพและสร้างจิตสานึกในความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริ ยแ์ ก่เด็กด้อยโอกาสให้เป็ นพลเมืองที่ดีข องสั งคมในอนาคต ได้จ ัดการศึก ษาตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสู ตรสถานศึกษา และจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในปี ที่ผ่านมา บางรายวิชายังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ต่า ดังที่ พูนชัย ยาวิราช (2564:312) กล่าวว่า
การปฏิบตั ิงานทางการสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รี ยนและพัฒนาโรงเรี ยนทั้งระบบภายใต้ก าร
ร่ วมมือรวมพลังของครู ทุกคนภายในโรงเรี ยน
จากความเป็ นมาและความสาคัญ ของปั ญ หาที่ก ล่าวข้างต้น ผูว้ ิจ ัยจึ งต้อ งการศึก ษาสภาพปั จ จุ บัน สภาพที่พึง
ประสงค์ ปั จจัยที่มีผลต่อการบริ หารงานวิชาการเพื่อหาแนวทางการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New
Normal) ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั ซึ่ งทาให้การบริ หารงานวิชาการ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาและบุคลากรมีแนวปฏิบตั ิไปในทิศทางเดียวกันตามแนวทางที่กาหนดไว้ ส่งผลถึงความพึงพอใจกับบุคลากรทุก
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ฝ่ ายอันจะนาไปสู่ ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงานด้านการบริ หารสถานศึกษา ซึ่ งจะช่วยยกระดับคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั ให้สูงยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบันของการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ของโรงเรี ยน
ศึกษาสงเคราะห์แม่จนั
2. เพื่อศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ของโรงเรี ยน
ศึกษาสงเคราะห์แม่จนั
3. เพื่อศึกษาปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ของโรงเรี ยน
ศึกษาสงเคราะห์แม่จนั
4. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารงานวิ ช าการในสถานการณ์ ป กติ ใ หม่ (New Normal) ของโรงเรี ย นศึ ก ษา
สงเคราะห์แม่จนั

ขอบเขตกำรวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal)
ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั ศึกษาปัจจัยสาคัญทีม่ ีผลต่อการบริ หารงานวิชาการ และแนวทางการบริ หารงานวิชาการ
ในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ตามกระบวนการบริ หารจัดการ POLC ได้แก่ ขั้นตอนการวางแผน (Planning

ขั้นตอนการจัดองค์การ (Organizing) ขั้นตอนการนา (Leading) และขั้นตอนการควบคุม (Controlling)
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั ศึกษานิเทศก์

วิธีดำเนินกำรวิจัย
ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New
Normal) ของโรงเรี ยนศึก ษาสงเคราะห์แม่จัน วิธี ก ารวิจ ัยในขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจ ัยได้อ อกแบบการศึก ษาโดยใช้ก ารวิจยั เชิง
ปริ มาณ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม แนวทางการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั จานวน 27 คน นาแบบสอบถาม
ไปยังสถานศึก ษาเพื่อ ขอความร่ ว มมือในการตอบแบบสอบถาม และรวบรวมผลข้อมูล จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อตรวจสอบความเป็ นไปได้ของการศึก ษาปั จจุ บันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารงานวิชาการใน
สถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal)
ขั้นที่ 2 ศึกษาปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ของโรงเรี ยน
ศึกษาสงเคราะห์แม่จนั วิธีการวิจยั ในขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบการศึกษาโดยใช้การวิจยั เชิงปริ มาณ เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั คือ แบบสอบถาม แนวทางการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั จานวน 16 คน นาแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาเพื่อขอ
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ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม และรวบรวมผลข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อตรวจสอบ
ความเป็ นไปได้ของปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal)
ขั้นที่ 3 แนวทางการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่
จัน ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบการศึกษาโดยใช้การวิจยั เชิงคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 5 คน ศึกษานิเทศก์ 1 คนและครู วิชาการ จานวน 2 คน
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) นาแบบบันทึกร่ างการสนทนากลุ่มประสานขอความร่ ว มมือ ในการ
ประชุมกลุ่มแบบ Focus Group ของกลุ่มเป้าหมายที่เลือกและดาเนินการประชุม จากนั้นรวบรวมที่ได้จากการประชุมของ
กลุ่มเป้าหมายผูใ้ ห้ขอ้ มูล จับประเด็นสาคัญวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผลเนื้อหาสาคัญ แล้วพรรณนาเชิงคุณภาพ

สรุปผลกำรวิจัย
การศึกษางานวิจยั เรื่อง แนวทางการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ของโรงเรี ยน
ศึกษาสงเคราะห์แม่จนั ผูศ้ ึกษาขอนาเสนอผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ และสรุ ปผลข้อมูลออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
สภาพปั จจุบนั ของการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์
แม่จนั พบว่า งานวิชาการทั้ง 7 งาน โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจารณาแต่ละรายการ พบว่า งานที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ งานวัดผล ประเมินผล เทียบโอนผลการเรี ยน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก และงานที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ งานเรี ยน
รวม มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริ ห ารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ของโรงเรี ยนศึก ษา
สงเคราะห์แม่จนั พบว่า งานวิชาการทั้ง 7 งาน โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า
งานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งานหลักสูตร มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด และงานที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ งานวัดผล ประเมินผล
เทียบโอนผลการเรี ยน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ น (Priority Needs Index: PNI) ของการบริ หารงาน
วิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั เมื่อพิจารณา แต่ละงาน พบว่า งานที่มี
ค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ นสูงสุด คือ งานจัดการเรี ยนการสอน และรองลงมาคือ งานนิเทศการจัดการ
เรี ยนการสอน
สภาพปัจจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ และผลการหาค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ น (Priority
Needs Index: PNI) ของการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ ปกติใหม่ (New Normal) ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่
จัน ตามกระบวนการ POLC พบว่า ทั้ง 4 ขั้นตอน โดยภาพรวมมีคุณภาพการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจารณาแต่ละ
รายการ พบว่า ขั้นตอนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ขั้นตอนการวางแผน (Planning) มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก และขั้นตอนที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ขั้นตอนการจัดองค์การ(Organizing) มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ของโรงเรี ยน
ศึกษาสงเคราะห์แม่จนั พบว่า ทั้ง 4 ขั้นตอน โดยภาพรวมมีคุณภาพการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ ละ
รายการ พบว่า ขั้นตอนที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ขั้นตอนการจัดองค์ก าร(Organizing) มีคุ ณภาพอยู่ในระดับมากที่สุ ด และ
ขั้นตอนที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ขั้นตอนการนา (Leading) มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ น (Priority Needs Index: PNI) ของการบริ หารงาน
วิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จ ัน เมื่อพิจารณา แต่ละขั้นตอน พบว่า
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ขั้นตอนที่มีค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ นสูงสุด คือ ขั้นตอนการจัดองค์การ(Organizing) และรองลงมา
ขั้นตอนการควบคุม (Controlling)
ขั้นตอนที่ 2 ปั จจัย สาคัญ ที่มีผลต่อการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ของโรงเรี ยนศึกษา
สงเคราะห์แม่จนั
จากผลการศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ ปกติใหม่ (New Normal) ของโรงเรี ยน
ศึกษาสงเคราะห์แม่จนั พบว่า โดยภาพรวมปั จจัยที่ส่งผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการบริ หารทรัพยากร เมื่อพิจารณารายข้อ
คือ การทาแผนการใช้งบประมาณที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุ ณภาพการเรี ยนการสอนคุม้ ค่าเหมาะสมเพียงพอต่อผูเ้ รี ยนหรื อ
ผูร้ ับบริ การของสถานศึกษา เป็ นปั จจัยที่ส่งผลอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ภายในและ
ภายนอกห้องเรี ยน เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับสถานการณ์ปกติใหม่(New Normal) เป็ นปั จจัยที่ส่งผลอยู่ในระดับ
มากที่สุด และความเพียงพอของสื่ ออุปกรณ์การเรี ยนการสอนและสิ่ งอานวยความสะดวกที่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีต่อ
ผูเ้ รี ยนหรื อผูร้ ับบริ การของสถานศึกษา เป็ นปัจจัยที่ส่งผลอยู่ในระดับมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั
1. ขั้นตอนกำรวำงแผน (Planning)
1.1 องค์กรควรมีการวางแผนกิจกรรม/งานโดยตั้งเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรให้ชัดเจน โดยยึด
กรอบตามนโยบายของกระทรวงหน่วยงานต้นสังกัดนามาวางแผนกิจกรรม โดยกาหนดเป้าหมายสู่ ตวั ผูเ้ รี ยน ให้ผูเ้ รี ยนมี
ความสามารถในการสร้างและบริ หารจัดการอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองไว้ได้อย่างดีท้งั ในโลกออนไลน์และโลกความจริ ง
1.2 วางแผนการจัดการเรี ยนการสอนโดยปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวงและมาตรการ DMHTT การวางแผนการ
สอนOnline หรื อ Onhand ตามความพร้อมของนักเรี ยนแต่ละคนโดยนาข้อมูลสารสนเทศมาวางแผนในการจัดการเรี ยนการ
สอนตามรู ปแบบที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนโดยกาหนดเป้าหมายสู่ ตวั ผูเ้ รี ยน โดยที่ผูเ้ รี ยนต้องมีดุลพินิจในการบริ หาร จัดการ
ข้อมูลส่วนตัว โดยเฉพาะการแชร์ขอ้ มูลออนไลน์เพื่อป้องกันความเป็ นส่วนตัวทั้งของตนเองและผูอ้ ื่น
1.3 การประชุมวางแผนการดาเนินงาน ในการติดตามตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เพื่อตัดสินผล
การเรี ยนรู ้ ตัดสินเป็ นรายวิชา โดยใช้ผลการประเมินระหว่างปี และปลายปี ตามสัดส่วนที่สถานศึกษากาหนด เพื่อให้ ผเู ้ รี ยน
ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิด ข้อมูลที่มีเนื้อหาดีและข้อมูลที่เข้าข่าย
อันตราย ข้อมูล ติดต่อทางออนไลน์ที่น่าตั้งข้อสงสัยและน่าเชื่อถือได้
1.4 มีการวางแผนและตั้งเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กรให้ชดั เจน โดยกาหนดเป้าหมายสู่ตวั ผูเ้ รี ยนให้
สามารถบริ หารเวลาในการใช้อุปกรณ์ยุคดิจิทลั รวมไปถึงการควบคุมเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างโลกออนไลน์และโลก
ภายนอกได้
1.5 มีการประชุมวางแผนการดาเนินงานเรี ยนรวม ร่ วมกับครู ที่รับผิดชอบ โดยตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
งานให้ชดั เจนโดยให้ผเู ้ รี ยนต้องมีความสามารถ ในการรับรู ้และรับมือการคุกคามข่มขู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างชาญฉลาด
1.6 การวางแผนและจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจาเป็ นพิจารณาหาทางแก้ไขในด้านการ
จัดการเรี ยนการสอนและส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิตในโลกดิจิทลั ว่าจะ
หลงเหลือร่ อยรอยข้อมูลทิง้ ไว้ เสมอรวมไปถึงเข้าใจผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อการดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบ
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1.7 องค์กรมีการวางแผนกิจกรรม/งานโดยตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรให้ชดั เจน โดยยึดกรอบตาม
นโยบายของกระทรวงหน่วยงานต้นสังกัดนามาวางแผนกิจกรรม โดยกาหนดเป้าหมายสู่ตวั ผูเ้ รี ยนต้องมีความสามารถใน
การป้องกันข้อมูลด้วยการสร้างระบบความปลอดภัยที่เข้มแข็ง และป้องกันการ โจรกรรมข้อมูลหรื อการโจมตีทางออนไลน์
ได้
1.8 การวางแผนการดาเนินงานด้านการส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนต้องมีความเห็นอกเห็นใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ผูอ้ ื่นบนโลกออนไลน์
2. ขั้นตอนกำรจัดองค์กำร (Organizing)
2.1 การกาหนดบทบาทหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ ระยะเวลาและกิจกรรมต่างๆตามกรอบของงานให้ชดั เจนในด้านการ
คิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณที่ดี คือ ผูเ้ รี ยนต้องมีความสามารถในการ วิเคราะห์แยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิด
ข้อมูลที่มีเนื้อหาดีและข้อมูลที่เข้าข่ายอันตราย ข้อมูล ติดต่อทางออนไลน์ที่น่าตั้งข้อสงสัยและน่าเชื่อถือได้
2.2 กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดโควิด19 ในด้านการจัดการเรี ยนการสอนใน
รู ปแบบต่างๆ โดยให้ครู รายงานข้อมูลนักเรี ยนเป็ นระยะเน้นให้ผเู ้ รี ยน มีความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิต
ในโลกดิจิทลั ว่าจะหลงเหลือร่อยรอยข้อมูลทิ้งไว้ เสมอ รวมไปถึงเข้าใจผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อการดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างมี
ความรับผิดชอบ
2.3 กาหนดหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบตามกรอบของงานให้ชัดเจน กาหนดให้ผเู ้ รี ยนต้องมีความเห็นอกเห็นใจ และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นบนโลกออนไลน์ดงั นี้
3. ขั้นตอนกำรนำ (Leading)
3.1 ผูน้ าต้องมีศกั ยภาพในการดึงความสามารถของบุคลากรให้ตรงกับความถนัดและงานที่รับผิดชอบ มีการ
สร้างขวัญกาลังใจให้บุคลากร มีภาวะความเป็ นผูน้ าสามารถชี้แนะให้คาปรึ กษาในการทางานได้ ในด้านผูเ้ รี ยนต้องมี
ความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิด ข้อมูลที่มีเนื้อหาดีและข้อมูลที่เข้าข่ายอันตราย
ข้อมูล ติดต่อทางออนไลน์ที่น่าตั้งข้อสงสัยและน่าเชื่อถือได้
3.2 ส่งเสริ มการจัดทาวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการสารวจและรวบรวม
ปัญหาในการเรี ยนการสอนของครู ผสู ้ อนเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเพื่อพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข จัดหาพัฒนา การใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอนเพือ่ ส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนมีความเห็นอกเห็นใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นบนโลกออนไลน์
4. ขั้นตอนกำรควบคุม (Controlling)
4.1 การดาเนินงานหรื อกิจกรรมต่างๆในองค์กร ต้องมีการกากับติดตามการทางาน โดยมีปฏิทินงานที่ชดั เจน มี
การสรุ ปและรายงานผล เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและความก้าวหน้าขององค์กรโดยเฉพาะผูเ้ รี ยนต้องมีความสามารถใน
การป้องกันข้อมูลด้วยการสร้างระบบความปลอดภัยที่เข้มแข็ง และป้องกันการ โจรกรรมข้อมูลหรื อการโจมตีทางออนไลน์
ได้
4.2 มีการติดตามตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เพื่อตัดสินผลการเรี ยนรู ้ ตัดสินเป็ นรายวิชา เพื่อให้
งานเกิดประสิทธิภาพและความก้าวหน้าของงาน และเน้นให้ผเู ้ รี ยนต้องมีความเห็นอกเห็นใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ผูอ้ ื่นบนโลกออนไลน์

8

อภิปรำยผลกำรศึกษำ
จากผลการศึกษาแนวการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์
แม่จนั สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. สภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของทางการบริ หารบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal)
ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั ผลการวิเคราะห์เนื้อหาสาคัญทาให้ทราบถึงคุณภาพของงานวิชาการ 7 งานเมื่อพิจารณา
สภาพปั จจุบนั ของการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ แ ม่จั น
พบว่า งานวิชาการทั้ง 7 งาน โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า งานที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
คือ งานเรี ยนรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการนิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินงานเรี ยนรวมอย่าง
ต่อเนื่องภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง และการนิเทศที่ไม่ดาเนินการอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง ทาให้สถานศึกษาควรมีการจัดระบบการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศ กากับติดตามและให้ความช่วยเหลือแก่ครู ควรเป็ นการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน หรื อพี่ช่วย
น้อง ดังที่ พิชญ์ชาญ์ สุดทุม (2559:1181) กล่าวว่า การปฏิบตั ิการนิเทศต้องดาเนินการนิเทศให้ตรงกับปฏิทินการนิเทศที่วาง
ไว้ นิเทศอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรี ยน สอดคล้องกับ กิตติศกั ดิ์ อังคะนาวิน (2561:205) การนิเทศภายในโรงเรี ยนในยุค 4.0
เป็ นกระบวนการทางานและดาเนินกิจกรรมร่ วมกัน ระหว่างผูบ้ ริ หารและบุคลากรภายในโรงเรี ยนในการแนะนาช่ วยเหลือ
มีขวัญ กาลังใจ เป็ นที่ยอมรับของผูร้ ับประโยชน์จากโรงเรี ยนทุกฝ่ ายเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาที่กาหนด
ไว้
เมื่อพิจารณาสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ของโรงเรี ยน
ศึกษาสงเคราะห์แม่จนั พบว่า งานวิชาการทั้ง 7 งาน โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ
พบว่า งานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งานพัฒนาหลักสู ตร มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรี ยนศึกษา
สงเคราะห์แม่จนั มีก ารพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์หลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ
บริ บทของชุมชน และกาหนดวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และจัดโครงสร้างการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ
บริ บทของชุมชน ให้ครู จดั การเรี ยนการสอน โดยปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการ
จัดการเรี ยนรู ้ มีก ารส่ งเสริ มให้ครู และผูท้ ี่เ กี่ ยวข้องทุก ฝ่ ายมีส่ว นร่ วมในการพัฒนา ปรับปรุ ง หลัก สู ตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปั ญหาของชุมชน ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารควรส่งเสริ มให้ครู ผูส้ อนนาหลักสู ตรสถานศึกษาไปกาหนด
โครงสร้างรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย ดังที่ ชาญชัย อาจินสมาจาร
(2556:6) กล่ า วว่ า หลัก สู ต รเป็ นเป้ าหมายของการศึ ก ษา ลงสู่ ก ารปฏิบัติ เป็ นกรอบทิ ศ ทางในการพัฒ นาผู ้เ รี ยนให้ มี
คุ ณลัก ษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้อ งกับ วิเ ชี ยร ยอดจัก ร(2555:15) การบริ ห ารวิชาการเป็ นภารกิ จ หลักของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึก ษา มาตรฐานคุณภาพการศึก ษาจะเด่นชัด หากผูบ้ ริ ห ารสามารถบริ หารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ถือ ได้ว่าการ
บริ หารงานวิชาการเป็ นหัวใจเป็ นส่วนสาคัญที่สุดของสถานศึกษา
เมื่อพิจารณาค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ น (Priority Needs Index: PNI) ของการบริ หารงาน
วิ ช าการในสถานการณ์ ป กติ ใ หม่ (New Normal) ของโรงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห์ แ ม่ จ ั น พบว่ า งานที่ มี ค่ า ดัช นี ล าดับ
ความสาคัญของความต้องการจาเป็ นสู งสุ ด คือ งานจัดการเรี ยนการสอน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดสภาพแวดล้อ มใน
โรงเรี ยนยังไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที่เป็ นระบบและมีค วาม
หลากหลาย โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง นานวัตกรรมและสื่ อที่ทนั สมัยมาใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู ้ ดังที่
ระพี พ ัฒ น์ หาญโสภา2563:18-19) กล่ า วถึ ง การจัด การเรี ยนการสอนว่ า เป็ นการเปลี่ ย นแปลงองค์ค วามรู ้ ใ หม่ และ
ประสบการณ์เ รี ยนรู ้ที่เ กิ ดขึ้น เปลี่ยนจากเน้นบอกความรู ้เ ป็ นเน้นฝึ กทัก ษะ การสร้างชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ การสร้าง
บรรยากาศ การเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และส่วนสาคัญที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนา คือ กลวิธีในการสอนหรื อการจัดการ
เรี ยนรู ้ ขึ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เนื้อหาวิชา เวลาและกลุ่มเป้าหมาย (ผูเ้ รี ยน)
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2.ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์
แม่จนั ผลการศึก ษาทาให้ทราบว่า โดยภาพรวมปั จ จัยที่ มีผลอยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจ ารณารายข้อพบว่า ด้านการบริ หาร
ทรัพยากร เป็ นปั จจัยที่มีผลอยู่ในระดับ มากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การทาแผนการใช้งบประมาณที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพการเรี ยนการสอนคุม้ ค่าเหมาะสมเพียงพอต่อผูเ้ รี ยนหรื อผูร้ ับบริ การของสถานศึกษา มีการสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้
ภายในและภายนอกห้องเรี ยน เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับสถานการณ์ปกติใหม่(New Normal) และความเพียงพอ
ของสื่ ออุปกรณ์การเรี ยนการสอนและสิ่ งอานวยความสะดวกที่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีต่อ ผูเ้ รี ยนหรื อผูร้ ับบริ ก ารของ
สถานศึกษา สอดคล้องกับวราภรณ์ อริ ยธนพล ( 2552:172) กล่าวว่า การบริ หารงานวิชาการนั้นเป็ นงานที่สาคัญที่สุดเพราะ
การจัดการศึกษาเป็ นการวางพื้นฐานในการพัฒนาคนให้สามารถแสวงหาความรู ้ ก้าวมัน่ ทันโลก สามารถปรับตัวอยู่ได้ใน
สังคมอย่างมีความสุข สถาบันการศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาได้บรรลุตามเจตนารมณ์ที่กาหนดสถาบันจะต้องสามารถ
จัดการบริ หารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
3.แนวทางการบริ หารงานวิชาการในสถานการณปกติใหม่ (New Normal) ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั ผล
จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) สรุ ปได้ว่าการบริ หารงานวิชาการตามกระบวนการ POLC ได้แก่ การวางแผน
(Planning) การจัดการองค์กร(Organizing) การนา(Leading) การควบคุม(Controlling) มีแนวทางการปฏิบตั ิ ดังนี้
1) การวางแผน (Planning) องค์กรมีการวางแผนกิจกรรม/งานโดยตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรให้
ชัดเจน โดยยึดกรอบตามนโยบายของกระทรวงหน่วยงานต้นสังกัดนามาวางแผนกิจกรรม โดยกาหนดเป้าหมายสู่ตวั ผูเ้ รี ยน
ให้ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการสร้างและบริ หาจัดการ อัตลักษณ์ที่ดีของตนเองไว้ได้อย่างดีท้ งั ในโลกออนไลน์และโลก
ความจริ ง วางแผนการจัดการเรี ยนการสอนโดยปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวงและมาตรการ DMHTT การวางแผนการสอน
Online หรื อ Onhand ตามความพร้อมของนักเรี ยนแต่ละคนโดยนาข้อมูลสารสนเทศมาวางแผนในการจัดการเรี ยนการสอน
ตามรู ปแบบที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนโดยกาหนดเป้าหมายสู่ตวั ผูเ้ รี ยน โดยที่ผูเ้ รี ยนต้องมีดุลพินิจในการบริ หาร จัดการข้อมูล
ส่ วนตัว โดยเฉพาะการแชร์ขอ้ มูลออนไลน์เพื่อป้องกันความเป็ นส่ วนตัวทั้งของตนเองและผูอ้ ื่น การประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน ในการติดตามตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เพื่อตัดสินผลการเรี ยนรู ้ ตัดสินเป็ นรายวิชา โดยใช้ผล
การประเมินระหว่างปี และปลายปี ตามสัดส่ วนที่สถานศึก ษาก าหนด เพื่อให้ ผูเ้ รี ยนต้องมีความสามารถในการวิเ คราะห์
แยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิด ข้อมูลที่มีเนื้อหาดีและข้อมูลที่เข้าข่ายอันตราย ข้อมูล ติดต่อทางออนไลน์ที่
น่าตั้งข้อสงสัยและน่าเชื่อถือได้ มีการวางแผนและตั้งเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กรให้ชดั เจน โดยกาหนดเป้าหมาย
สู่ตวั ผูเ้ รี ยนให้สามารถบริ หารเวลาในการใช้อุปกรณ์ยุคดิจิทลั รวมไปถึงการควบคุมเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างโลกออนไลน์
และโลกภายนอกได้ มี ก ารประชุ ม วางแผนการด าเนิ น งานเรี ย นรวม ร่ ว มกับ ครู ที่ รั บ ผิ ด ชอบ โดยตั้ง เป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ของงานให้ชดั เจนโดยให้ผเู ้ รี ยนต้องมีความสามารถ ในการรับรู ้และรับมือการคุกคามข่มขู่บนโลกออนไลน์ได้
อย่างชาญฉลาด การวางแผนและจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจาเป็ นพิจารณาหาทางแก้ไขในด้านการ
จัดการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มให้ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติข องการใช้ชีวิตในโลกดิจิ ทัล ว่าจะ
หลงเหลือร่ อยรอยข้อมูลทิ้งไว้ เสมอรวมไปถึงเข้าใจผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อการดูแลสิ่ งเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบ
องค์กรมีการวางแผนกิจกรรม/งานโดยตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรให้ชัดเจน โดยยึดกรอบตามนโยบายของ
กระทรวงหน่วยงานต้นสังกัดนามาวางแผนกิจกรรม โดยกาหนดเป้าหมายสู่ ตวั ผูเ้ รี ยนต้องมีความสามารถในการป้องกัน
ข้อมูลด้วยการสร้างระบบความปลอดภัยที่เข้มแข็ง และป้องกันการ โจรกรรมข้อมูลหรื อการโจมตีทางออนไลน์ได้ การ
วางแผนการดาเนินงานด้านการส่ งเสริ มให้ ผูเ้ รี ยนต้องมีความเห็นอกเห็นใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก ับผูอ้ ื่นบนโลก
ออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มัลลิกา ต้นสอน (2544:142) กล่าวว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็ นประบวนการ
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล พยากรณ์ ความต้องการและกาหนดแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
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2) การจัดองค์การ (Organizing) การกาหนดบทบาทหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบ ระยะเวลาและกิจกรรมต่างๆตามกรอบ
ของงานให้ชดั เจนในด้านการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณที่ดี คือ ผูเ้ รี ยนต้องมีความสามารถในการ วิเคราะห์แยกแยะระหว่าง
ข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิด ข้อมูลที่มีเนื้อหาดีและข้อมูลที่เข้าข่ายอันตราย ข้อมูล ติดต่อทางออนไลน์ที่น่าตั้งข้อสงสัย
และน่าเชื่อถือได้ กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดโควิด 19 ในด้านการจัดการเรี ยนการสอน
ในรู ปแบบต่างๆ โดยให้ครู รายงานข้อมูลนักเรี ยนเป็ นระยะเน้นให้ผเู ้ รี ยน มีความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติของการใช้
ชีวิตในโลกดิจิทลั ว่าจะหลงเหลือร่ อยรอยข้อมูลทิ้งไว้ เสมอ รวมไปถึงเข้าใจผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อการดูแลสิ่ งเหล่านี้
อย่างมีความรับผิดชอบ กาหนดหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบตามกรอบของงานให้ชดั เจน กาหนดให้ผเู ้ รี ยนต้องมีความเห็นอกเห็นใจ
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นบนโลกออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกรี ยงศักดิ์ เขียวยิง่ (2540:163) กล่าวว่าการ
ฝึ กอบรมเป็ นแนวทางและความพยายามที่จะทาให้ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับความรู ้ใหม่ๆได้รับความชานาญในการ
ปฏิบตั ิงานมากขึ้น และเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานและแก้ปัญหา ตลอดจนมีทศั นคติที่จะพัฒนาปรับปรุ งงานให้ดีข้ นึ
ตามแนวทางที่องค์กรกาหนดไว้
3) การนา (Leading) ผูน้ าต้อ งมีศัก ยภาพในการดึงความสามารถของบุค ลากรให้ตรงกับความถนัดและงานที่
รับผิดชอบ มีการสร้างขวัญกาลังใจให้บุคลากร มีภาวะความเป็ นผูน้ าสามารถชี้แนะให้คาปรึ กษาในการทางานได้ ในด้าน
ผูเ้ รี ยนต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูล ที่ผิด ข้อมูลที่มีเนื้อหาดีและข้อมูลที่เข้า
ข่ายอันตราย ข้อมูล ติดต่อทางออนไลน์ที่น่าตั้งข้อสงสัยและน่าเชื่อถือได้ ส่ งเสริ มการจัดทาวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา โดยการสารวจและรวบรวมปั ญหาในการเรี ยนการสอนของครู ผูส้ อนเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเพื่อพิจารณาหาแนว
ทางการแก้ไข จัดหาพัฒนา การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความเห็นอกเห็นใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นบนโลกออนไลน์ สอดคล้อง
กับงานวิจ ัยของ ธัญ นก แสงใส (2559:91) กล่าวว่าการเลือ กใช้แหล่งเรี ยนรู ้ที่มีอ ยู่ในท้อ งถิ่นมีค วามส าคัญ ต่อ การจัด
การศึกษา ใช้เป็ นแหล่งความรู ้เพิ่มเติมให้กบั เด็กที่เสริ มหรื อเพิ่มเติมจากหลักสูตร
4. การควบคุม (Controlling) การดาเนินงานหรื อกิจกรรมต่างๆในองค์กร ต้องมีการกากับติดตามการทางาน โดยมี
ปฏิทินงานที่ชดั เจน มีการสรุ ปและรายงานผล เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและความก้าวหน้าขององค์กรโดยเฉพาะผูเ้ รี ยน
ต้องมีความสามารถในการป้องกันข้อมูลด้วยการสร้างระบบความปลอดภัยที่เข้มแข็ง และป้องกันการ โจรกรรมข้อมูลหรื อ
การโจมตีทางออนไลน์ได้ การติดตามตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนรู ้ ตัดสิ นเป็ น
รายวิชา เพื่อให้งานเกิดประสิ ทธิภาพและความก้าวหน้าของงาน และเน้นให้ผูเ้ รี ยนต้องมีความเห็นอกเห็นใจ และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นบนโลกออนไลน์
แนวทางการบริ หารงานวิชาการในสถานการณปกติใหม่ (New Normal) ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั ตาม
กระบวนการ POLC และแนวคิด (New Normal) ความฉลาดทางดิจิ ทัล Digital Intelligence Quotient : DQ สรุ ปได้ว่า การ
บริ หารงานวิชาการในสถานการณปกติใหม่ (New Normal) ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั ในการจัดการเรี ยนการสอน
แนวใหม่ ในรู ปแบบออนไลน์เน้นให้ผูเ้ รี ยนต้องมีความเห็นอกเห็นใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นบนโลกออนไลน์
มีคุณธรรมจริ ยธรรมต่อตนเองและผูอ้ ื่น เพราะเมื่อคนในโรงเรี ยนหรื อสังคมมีคุณธรรมจริ ยธรรมในตนเองแล้วก็ย่อมจะ
นาพาองค์กรไปสู่ ความก้าวหน้า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กรรณิ การ์ ชุมพูเมือง (2548: 53-55) ศึกษาแนวทางการพัฒนา
คุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของโรงเรี ยนสันกลางวิทยา อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่าความคิดเห็น
ของนักเรี ยนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ด้านวินัย และความรับผิดชอบของนักเรี ยน
ให้ความเห็นว่าโรงเรี ยนจัดให้มีโครงการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยน
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ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1.จากผลการวิจยั สภาพปัจจุบนั ของการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ของโรงเรี ยน
ศึกษาสงเคราะห์แม่จนั งานที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ งานเรียนรวม ในด้านการนิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินงานเรี ยนรวม
อย่างต่อเนื่องภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง ดังนั้น ผูบ้ ริ หารต้องวางแผนการนิเทศอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง ควรมีการจัดระบบการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศ กากับติดตามและให้ความช่วยเหลือแก่ครู ควรเป็ นการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน หรื อพี่ช่วย
น้อง
2.จากผลการวิจยั สภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ของ
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั งานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งานพัฒนาหลักสูตร ในด้านการส่งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนนาหลักสูตร
สถานศึกษาไปกาหนดโครงสร้างรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย ดังนั้น
โรงเรี ยนควรให้ความสาคัญกับการนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร
สถานศึกษา
3.จากผลการวิจยั ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ นสูงสุ ด ของการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติ
ใหม่(New Normal) ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั คือ งานจัดการเรี ยนการสอน ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยน
ให้เ อื้อ ต่อ การจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ดังนั้น ผูบ้ ริ ห ารควรส่ งเสริ มให้ค รู จ ัดการเรี ยนการสอนที่เ ป็ นระบบและมี ค วาม
หลากหลาย โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง นานวัตกรรมและสื่อที่ทนั สมัยมาใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู ้
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1.จากผลการวิจยั สภาพปัจจุบนั ของการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ของโรงเรี ยน
ศึกษาสงเคราะห์แม่จนั พบว่า ผูบ้ ริ หารต้องวางแผนการนิเทศอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง ควรมีการจัดระบบการดาเนินการ
เกี่ยวกับการนิเทศ กากับติดตามและให้ความช่วยเหลือแก่ครู ควรเป็ นการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน หรื อพี่ช่วยน้อง ดังนั้น
สถานศึกษาควรทาวิจยั ในเรื่ อง ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
2.จากผลการวิจยั สภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ของ
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั งานพัฒนาหลักสู ตร ในด้านการส่ งเสริ มให้ครู ผูส้ อนนาหลักสู ตรสถานศึกษาไปกาหนด
โครงสร้างรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย ดังนั้น สถานศึกษาควรทาวิจยั
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3.จากผลการวิจยั ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ นสูงสุ ด ของการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติ
ใหม่(New Normal) ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ ดังนั้น สถานศึกษาควรส่ งเสริ มให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที่เ ป็ นระบบและมีความหลากหลาย โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง นานวัตกรรมและสื่อที่ทนั สมัยมาใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู ้
4.แนวทางการบริ หารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั
พบว่า ขั้นตอนการจัดองค์การ (Organizing) มีลาดับความต้องการสูงสุด ดังนั้น สถานศึกษาควรทาวิจยั ในด้านการกาหนด
โครงสร้างการบริ หารงานและบทบาทหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบของงานให้ชดั เจน
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