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บทคัดย่อ
การศึกษากระบวนทัศน์ใหม่ในการบริ หารงานวิชาการในยุคความปกติใหม่ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยน
กลุ่มเครื อข่ายเทอดไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษา
สภาพปั จจุบนั และสภาพที่ พึงประสงค์ของกระบวนทัศน์ใหม่การบริ หารงานวิชาการในยุคความปกติใหม่ของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษาในโรงเรี ยน กลุ่มเครื อข่ายเทอดไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 3 2) เพื่อ
ศึ กษาเหตุและปั จจัยสาคัญ ที่ ส่งผลต่ อกระบวนทัศน์ ใหม่ในการบริ ห ารงานวิชาการในยุคความปกติ ใหม่ ของผูบ้ ริ ห าร
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สถานศึกษาในโรงเรี ยน กลุ่มเครื อข่ายเทอดไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และ 3) เพื่อ
หาแนวทางของกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริ หารงานวิชาการในยุคความปกติใหม่ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยน กลุ่ม
เครื อ ข่ า ยเทอดไทย สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3 ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่า ง
ประกอบด้วย ผูบ้ ริ ห าร หัวหน้าฝ่ ายงานวิชาการ และครู ในโรงเรี ยนกลุ่ม เครื อข่ายเทอดไทย สังกัดส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวน 186 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าเฉลี่ย (μ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ค่าดัชนีลาดับ
ความสาคัญของความต้องการจาเป็ น (Priority Needs Index : PNI) ค่าความถี่ (f) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา (Content
Analysis) ผลการศึกษาพบว่า กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริ หารงานวิชาการในยุคความปกติใหม่ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาใน
โรงเรี ยน กลุ่ม เครื อข่ ายเทอดไทย สังกัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 3 1) ด้านการจัด การ
หลักสู ตรสถานศึ กษา ให้ผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องมี ส่วนร่ วมในการวางแผน การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร
สถานศึ กษาซึ่ งสออดคล้องและยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์ ในปั จจุ บัน 2) ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ผูบ้ ริ ห าร
กาหนดให้ค รู มี การจัดท าแผนการจัด การเรี ยนรู ้ ทุ กกลุ่ม สาระการเรี ยนรู ้ ที่ ค รอบคลุ มตัวชี้ วดั ตามมาตรฐานและทัก ษะ
สมรรถนะของผูเ้ รี ยน 3) ด้านการพัฒนาใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีการวิเคราะห์ความจาเป็ นใน
การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่ อการจัดการเรี ยนรู ้ มี การแต่งตั้งบุ คลากรรับ ผิดชอบเกี่ ยวกับการพัฒ นาสื่ อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี กาหนดนโยบายและวางแผนในการจัดหาสื่ อ นวัต กรรมและเทคโนโลยี และมี การเก็ บรั ก ษาเอกสารและ
หลักฐานในการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเป็ นระบบด้วยการใช้เทคโนโลยี 4) ด้านการวัดผลและประเมินผล
สถานศึกษามีการวางแผน ศึกษา วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและนาผลมาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้และตัดสิ นผลการ
เรี ยนอย่างหลากหลายเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและสภาวการณ์ 5) ด้านนิ เทศการศึ กษา ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามีการวางแผนการ
นิ เทศอย่างเป็ นระบบตามสภาพจริ ง มีการจัดระบบโครงสร้างการบริ หารงานวิชาการให้รองรับการจัดระบบการประกัน
ภายในสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ ยืดหยุน่ และนาผลการประเมินมาปรับปรุ ง เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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Abstract
A New paradigm for Academic Affairs Admin in the New Normal of administrators schools’ Network Group
In Terdthai under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 has the objectives of this research were 1) to
study current conditions and desirable conditions for a new paradigm of academic administration in the new normal of
school administrators in the schools’ network group in Terdthai under Chiang Rai Primary Educational Service Area
Office 3 2) to study the causes and important factors affecting a new Paradigm of academic administration in the New
Normal of school administrators in the schools’ network group in Terdthai under Chiang Rai Primary Educational
Service Area Office 3 and 3) to find the guidelines on a new paradigm of academic administration in the New Normal of
school administrators in the schools’ network group in Terdthai under Chiang Rai Primary Educational Service Area
Office 3. The study population and the sample group consisted of 186 people from administrators, head of academic
affairs, and teachers in the schools’ network group in Terdthai under Chiang Rai Primary Educational Service Area
Office 3. Tools used in research were questionnaires, interviews and group conversations. Statistical analysis was an

average (x ̅), standard deviation (SD), Priority Needs Index: PNI, Frequency (f) and Content Analysis. The results reveal
that: A new Paradigm of academic administration in the New Normal of school administrators in the schools’ network
group in Terdthai under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 were 1) the course management school:
the stakeholders have participated in planning, teaching and learning activities follow school courses agreeably and
flexibly to current situation 2) teaching and learning management: the administrator assign a teacher to arrange learning
management plan in all learning subject groups covering indicator and skill, and competency-based learning 3) the
development of media innovation and technology: school administrator analysis necessity in media technology for
managing learning, personnel appointment who are responsible to the development of media innovation and technology,
and keep documents and pieces of evidence about to the development of media innovation and technology systematically
4) measurement and evaluation: school is planned, analyzed academic achievement and let the results to improve learning
management, and use multi- measurement and assessment methods suitable for learner and situation 5) education
supervision: school administrator has authentically systematic supervision plan, structure organization of academic affair
supporting flexible Internal Quality Assurance System, and apply assessment results to improve to be more efficient

Keyword: Development of academic leadership, digital Age, academic administration
บทนา
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรื อโควิด – 19 ที่เกิดขึ้นในปั จจัยส่งผลให้นกั เรี ยนไทยกว่า 15 ล้าน
คนต้องหยุดเรี ยนไปจนถึงเดือนกรกฎาคม หมายความว่า นักเรี ยนไทยจะไม่ได้เรี ยนเป็ นเวลาถึงหนึ่งในสามของปี การศึกษา
แม้กระทรวงศึกษาธิ การได้กาหนดนโยบายที่จะยกเลิกวันหยุดเพื่อชดเชยเวลาเรี ยนที่ หายไป แต่การขาดเรี ยนสะสมก็ยอ่ ม
ส่งผลกระทบต่อตัวนักเรี ยนในระยะยาวและเมื่อถึงเวลานั้น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงทุกหน่วยงาน
ของไทยจะต้องดาเนิ น การอย่างเร่ งด่ วนเพื่ อลดผลกระทบเชิ งลบที่ จะเกิ ดขึ้ นกับ เยาวชนของชาติ เหล่านี้ ไม่เช่ นนั้น แล้ว
ประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบเชิ งลบอย่างมหาศาลในอนาคต โรคโควิด – 19 ถือเป็ นวิกฤติที่ทวั่ โลกต่างเผชิ ญอยู่ใน
ขณะนี้ รัฐบาลทุกประเทศพึงรับฟังมุมมองและความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเป็ น
สาคัญในการรับมือ และเตรี ยมมาตรการลดการแพร่ ระบาดในกลุ่มประชาชนได้อย่างรัดกุมและเหมาะสม (กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุ ข, 2563) ซึ่ งบางครั้งบางมาตรการอาจสร้างผลกระทบต่อสังคมในด้านอื่นๆ อาทิ ผลกระทบต่อระบบ
การศึกษาซึ่งอาจกลายเป็ นหนึ่งในวิกฤติที่ร้ายแรงที่สุดต่อจากนี้ก็เป็ นได้ โดยในส่วนของภาคการศึกษาเอง ก็ได้มีขอ้ กาหนด
และมาตรการต่าง ๆ ที่เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิราชการภายในสถานศึกษา ซึ่ งถือเป็ นความปกติใหม่ (New Normal) ของ
การจัดการศึกษา
ความปกติใหม่ (New Normal) เป็ นรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่ องจากมีบางสิ่ งมา
กระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบตั ิที่คนในสังคมคุน้ เคยอย่างเป็ นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ วถิ ีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุน้ เคยรู ปแบบวิถีชีวิตใหม่น้ ี ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรี ยนรู ้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบตั ิ
และการจัดการ การใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้น หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรุ นแรงอย่างใดอย่างหนึ่ ง ทา
ให้มนุ ษย์ตอ้ งปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ ปัจจุบันมากกว่าจะรักษาวิถีด้ งั เดิ มหรื อหวนหาถึ งอดี ตในช่วงหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจถดถอยทัว่ โลกในช่วงต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2007 – 2008) ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจครั้ง
ใหญ่ การจัดการบางอย่างซึ่ งแต่เดิ มเคยถูกมองว่าผิดปกติได้กลับกลายมาเป็ นสิ่ งที่ พบเห็นกันได้ทวั่ ไป และถูกนามาใช้ใน

บริ บ ทอื่ น ๆ อย่างเช่ น ด้านวิท ยาศาสตร์ เพื่ อ สื่ อ สารและทาความเข้าใจถึ งสภาวะการเปลี่ ยนแปลงของภู มิอ ากาศ เช่ น
อุณหภูมิที่สูงขึ้นและความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลส่วน "New Normal" ในบริ บทสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ “โควิด –
19” ช่วงปลาย พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 นั้น อธิ บายได้วา่ เป็ นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วและรุ นแรงจนแพร่ กระจาย
ไปในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก ผูค้ นเจ็บป่ วยและล้มตายจานวนมาก จนกลายเป็ นความสูญเสี ยอย่างใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งของ
มนุษยชาติ มนุษย์จึงจาเป็ นต้องป้ องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอด ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดารงชีวิตที่ผิดไปจากวิถี
เดิม ๆ โดยมีการปรับหาวิถีการดารงชีวิตแบบใหม่เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟื้ นฟู
ศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ นาไปสู่การสรรค์สร้างสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีการปรับแนวคิด วิสยั ทัศน์
วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทามาเป็ นกิจวัตร ความคุน้ เคยอันเป็ นปกติมาแต่เดิม ในหลายมิติ ทั้งในด้านอาหาร
การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย การศึกษาเล่าเรี ยน การสื่ อสารการทาธุรกิจ ฯลฯ ซึ่ งสิ่ งใหม่เหล่านี้ ได้กลายเป็ นความปกติ
ใหม่ จนในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปก็ทาให้เกิดความคุน้ ชินก็จะกลายเป็ นส่วนหนึ่งของวิถีชีวติ ปกติของคนในสังคม (สุภาภรณ์
พรหมบุตร, 2563)
ในส่ ว นของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในโรงเรี ย น กลุ่ ม เครื อ ข่ ายเทอดไทย สั งกัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 3 ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะทางานดาเนิ นการป้ องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด – 19 ในแต่ละโรงเรี ยนของตน อีกทั้งยังได้ดาเนินการอย่างเคร่ งครัดตามยุค New Normal ซึ่ งผูบ้ ริ หาร
แต่ละคนได้มีการบริ หารงานวิชาการ มีความสามารถ ในการนาบุคลากรของสถานศึกษาให้ร่วมมือปฏิ บตั ิงานจนบรรลุ
เป้ าหมายของสถานศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งงานด้านวิชาการเป็ นงานหลักที่สาคัญที่สุดในการบริ หารและจัดการศึกษา
ในสถานศึ กษา ผูน้ าต้องมี ความรู ้ ความเข้าใจขอบข่ายเนื้ อหา และหลัก การบริ ห ารงานด้านวิชาการอย่างลึ กซึ้ งเกี่ ยวกับ
ขอบข่ายงานวิชาการ ด้านหลักสู ตรและการบริ หารหลักสูตร ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ด้านการนิ เทศภายในด้านการวัด
และประเมินผลการศึกษา และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
จากสถานการณ์หลักจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรื อโควิด – 19 ที่เกิดส่ งผลให้ผบู ้ ริ หารหลายโรงเรี ยน
มีการบริ หารงานวิชาการและแนวทางในการบริ หารงานวิชาการที่ แตกต่างออกไปจากสถานการณ์เดิมหรื อยุคเดิม ถือเป็ น
กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริ หารงานวิชาการในยุคความปกติใหม่ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขึ้น

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อหาแนวทางของกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริ หารงานวิชาการในยุคความปกติใหม่ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาใน
โรงเรี ยน กลุ่มเครื อข่ายเทอดไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ประโยชน์ ของการศึกษา
1. ด้านความรู ้
ได้ทราบปั ญหาและแนวทางของกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริ หารงานวิชาการในยุคความปกติใหม่ของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาในโรงเรี ยน กลุ่มเครื อข่ายเทอดไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. ด้านการนาไปใช้
สามารถนาข้อมูลไปใช้เป็ นแนวทางกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริ หารงานวิชาการในยุคความปกติใหม่ของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยน กลุ่มเครื อข่ายเทอดไทย และโรงเรี ยนใกล้เคียงที่มีบริ บทคล้ายคลึงกันทุกโรงเรี ยนของ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.1 ด้านการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
1.3 ด้านการพัฒนาใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
1.4 ด้านการวัดผลและประเมินผล
1.5 ด้านการนิเทศการศึกษา
2. แหล่งข้อมูล
2.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ในกลุ่มเครื อข่ายพัฒนาการศึ กษาเทอดไทย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
3. ด้า นพื้ น ที่ โรงเรี ย นในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยพัฒ นาการศึ ก ษาเทอดไทย สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
4. ด้านระยะเวลา ปี การศึกษา 2564

วิธีการดาเนินการวิจัย (เขียนครึ่งหน้ า)
1. วิธีการดาเนินการวิจยั
ในขั้นตอนนี้ได้ใช้วธิ ีการดาเนินการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
2. แหล่งข้อมูล (Resource)
กลุ่มเป้ าหมายการร่ วมประชุมสนทนากลุ่ม(Focus Group)เพื่อหาแนวทางของกระบวนทัศน์ใหม่ในการ
บริ หารงานวิชาการในยุคความปกติใหม่ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยน กลุ่มเครื อข่ายเทอดไทย สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจานวน 9 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.1 เครื่ องมือที่ ใช้ในการศึ กษาในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้การประชุมแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เกี่ ยวกับหา
แนวทางของกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริ หารงานวิชาการในยุคความปกติใหม่ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยน กลุ่ม
เครื อข่ายเทอดไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
3.2 การสร้างเครื่ องมือมีข้ นั ตอนการสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
3.2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางของกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริ หารงานวิชาการในยุคความปกติใหม่ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
3.2.2 จัดทาร่ างหัวข้อประเด็นการสนทนา ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการสนทนากลุ่มแก่กลุ่มเป้ าหมาย
โดยสร้างประเด็นการสนทนาให้ครอบคลุมขอบเขตการวิจยั
3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ดังนี้
3.3.1 นาร่ างประเด็นการสนทนากลุ่มที่ร่างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
เหมาะสม ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา รวมทั้งใช้เนื้อหาที่เหมาะสม
3.3.2 นาร่ างประเด็นการสนทนากลุ่มฉบับที่ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษา
แล้วสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผูเ้ ชี่ยวชาญ
4. วิธีการเก็บข้อมูล

4.1 ผูว้ ิจยั ทาหนังสื อไปยังผูอ้ านวยการสถานศึ กษาเพื่อขอความอนุ เคราะห์ กลุ่มเป้ าหมายในการเข้าร่ วม
สนทนากลุ่ ม เพื่ อ หาแนวทางของกระบวนทัศ น์ ใหม่ ในการบริ ห ารงานวิช าการในยุค ความปกติ ใ หม่ ข องผู ้บ ริ ห าร
สถานศึกษาในโรงเรี ยน กลุ่มเครื อข่ายเทอดไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 3 และนัด
หมายวันเวลาในการสนทนากลุ่ม
4.2 วางแผนการจัดการสนทนากลุ่ม
4.3 ดาเนินการสนทนากลุ่มตามแผนที่กาหนดไว้
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ จากการสนทนากลุ่มโดยแปลความหมายที่ เหมาะสมจากข้อมูลดิบในการสนทนากลุ่ม การ
ตีความและข้อเสนอแนะในส่ วนของการวิเคราะห์ และรายงานผลใช้การบันทึ กเสี ยงและวีดีโอ แล้วสรุ ปสังเคราะห์เป็ น
ความเรี ยง เพื่อจัดทาเป็ นหาแนวทางของกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริ หารงานวิชาการในยุคความปกติใหม่ของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาในโรงเรี ยน กลุ่มเครื อข่ายเทอดไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึ กษาแนวทางของกระบวนทัศ น์ใหม่ ในการบริ ห ารงานวิชาการในยุคความปกติ ใหม่ ของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาในโรงเรี ย น กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยเทอดไทย สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3
ผูศ้ ึ กษาได้ทาการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาในกลุ่มเครื อข่ ายพัฒ นาการศึ กษาเทอดไทย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 3 ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) แนวทางด้านการจัดการหลักสู ตร
สถานศึ กษา 2) แนวทางด้านการจัด การเรี ย นการสอน 3) แนวทางด้านการพัฒ นาใช้สื่ อ นวัต กรรมและเทคโนโลยี
4) แนวทางด้านการวัดผลและประเมินผล และ 5) แนวทางด้านการนิเทศการศึกษา ดังนี้
1. ด้านการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริ หารงานวิชาการในยุคความปกติใหม่ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในโรงเรี ยน กลุ่ม
เครื อข่ายเทอดไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 3 ด้านการจัดการหลักสู ตรสถานศึ กษา
โดยใช้ก ระบวนการบริ ห ารวิช าการในยุค ความปกติ ใหม่ คื อ การมี วิสัย ทัศ น์ มี การวางกลยุท ธ์ มี ศักยภาพเพื่ อน าการ
ปรับเปลี่ยน และมีการควบคุมตนเอง/การดารงตน ซึ่งมีการดาเนินการดังนี้ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่ วมในการวางแผน การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรสถานศึกษาเพราะการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
จะประสบผลสาเร็ จได้ดว้ ยดี จะต้องได้รับความร่ วมมื อและการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานจากบุ คลากรทุ กฝ่ าย ทั้งใน
สถานศึ กษาและนอกสถานศึ กษาไม่ว่าจะเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ครู นักเรี ยน บิ ดามารดา ผูป้ กครองและบุ คคลหรื อ
หน่ วยงานในชุมชน ควรมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึ กษาเพื่อเป็ นการ
เตรี ยมความพร้อมการในการจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษา และทาให้การดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรสาเร็ จลุล่วงด้วยดี มีการ
ประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา เช่น ควรดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรตาม
บริ บ ทของโรงเรี ยน ควรมี การตรวจสอบการพัฒ นาหลักสู ตร และวิเคราะห์ ผลการตรวจสอบการพัฒ นาหลักสู ตรของ
โรงเรี ยน เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาให้โรงเรี ยนโดยให้ทุกฝ่ ายเข้ามามี ส่วนร่ วม มี การตรวจสอบและประเมิ นการพัฒ นา
หลักสู ตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา เพื่อที่จะสามารถนา
ผลการประเมินใช้เป็ นแนวทางทางการปรับปรุ งหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรต่อไป
2. ด้านการจัดการเรี ยนการสอน

ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรกาหนดให้ครู มีการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้โดยให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่ วมในการสนับสนุ นการจัดการเรี ยน โดยครู ควรมีความความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตรสถานศึ กษา โดยมีการ
ก าหนดจุ ด หมายของหลัก สู ต ร ก าหนดเนื้ อ หาสาระ การน าหลัก สู ต รไปใช้ก ารประเมิ น หลัก สู ต ร และการปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงหลักสู ตร เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การจัดการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องกัน
และส่งเสริ มให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการสนับสนุนการจัดการเรี ยน เปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการ
จัดการศึ กษาร่ วมกับ โรงเรี ยน เป็ นการเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกัน และกัน ของทุ กฝ่ าย ตั้งแต่การแสดงความคิ ด เห็ น การวางแผนการ
ดาเนิ นการและการแก้ไขปั ญหา ดลอดจนการควบคุม กากับ ติดตามและประเมินผล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยนเพื่อสนับสนุนค้าน
การจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อให้เกิดทักษะ ความเข้าใจ และแรงจูงใจในการ
เรี ยนของผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มให้ครู มีการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งและวิเคราะห์ ผลการเรี ยนเพื่อ
ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้ เพราะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควรมีการพัฒนาคุณภาพของห้องเรี ยนและผูเ้ รี ยนให้มีคุ ณภาพ
โดยการจัดการศึ กษาที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ห้องเรี ยนและการเรี ยนออนไลน์ตอ้ งเอื้ อต่อการเรี ยนรู ้ มี สื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย การจัดการเรี ยนการสอนของครู ท้ งั ในโรงเรี ยนและระบบออนไลน์ สิ่ งที่ ตอ้ งมี คือ การเตรี ยมการสอน แผนการ
จัดการจัดการเรี ยนรู ้ การดาเนิ นการสอน การมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยน บุคลิกของครู การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
การจัดการเรี ยนการสอน และการวัดประเมินผลการเรี ยนตามสภาพจริ ง นาผลการประเมินที่ไว้มาปรับปรุ ง เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรี ยนการสอนของครู ให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิผลต่อผูเ้ รี ยนให้มากที่สุด และมีการควบคุม ตรวจสอบ การ
จัด กิ จกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ให้เป็ นไปตามวัตถุป ระสงค์การเรี ยนรู ้ ของแต่ละรายวิช าโดยมี การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนิ นการติดตามตรวจสอบ และนิเทศการจัดการเรี ยนการสอนตามงานที่ไห้มอบหมายของแต่ละบุคคล ร่ วมกันวิเคราะห์
น าผลการด าเนิ น การประเมิ น ในหน้าที่ งานของแต่ล ะบุ ค คลที่ ได้รับ มอบหมายมาปรั บ ปรุ ง พัฒ นาต่ อ ไปโดยค านึ งถึ ง
สภาวการณ์ในขณะนั้น
3. ด้านการพัฒนาใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามี การวิเคราะห์ความจาเป็ นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยมี การ
ประชุมเพื่อการผลิต จัดหา พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและดาเนินงานทุก ๆ ขั้นตอนให้เป็ นไป
ตามสถานการณ์ปัจจุบนั มีการประชุมและวางแผนกับคณะครู ในการจัดหาสื่ อและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยอย่างหลากหลาย
เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนและการพัฒนางานด้านวิชาการ แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการเรี ยนรู ้ของสถานศึ กษา โดยมี การแต่งตั้งคณะกรรมการในการติ ดตาม
ตรวจสอบให้ชดั เจน เพื่อนาผลในการประเมิ นมาปรับปรุ งพัฒนาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง โรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่าย
ร่ วมกันดาเนินการจัดหาสื่ อ และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย และเหมาะสมเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของครู และบุคลากรใน
สถานศึ ก ษา ก าหนดนโยบายและวางแผนในการจัด หาสื่ อ นวัต กรรมและเทคโนโลยีโ ดยมี ส ถานศึ ก พาจัด ประชุ ม
คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู ใน สถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาและส่ งเสริ มด้านการเรี ยนรู ้ โดย
จัดให้มีศูนย์สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในสถานศึ กษา มีการกาหนดและทาสมุดยืมสื่ อหรื อมีการจัดทาระบบ
สื่ อภายในเครื อข่ ายการศึ กษา เพื่ อ ให้ส ะดวกต่ อ การก ากับ ติ ด ตามการใช้สื่ อ และจัด หาสื่ อ นวัต กรรม และเทคโนโลยี
การศึกษา เพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมกับสถานศึกษาที่นาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนรวมทั้งเก็บรักษาเอกสารและ
หลักฐานในการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเป็ นระบบ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกากับ คิดตาม จะคิดตาม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามการพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อนาไปพัฒนาปรับปรุ งมี การกากับ ติดตาม
ประเมินผล การผลิต จัดหา สื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และดาเนินงานทุก ๆ ขั้นตอนให้เป็ นปั จจุบนั

4. ด้านการวัดผลและประเมินผล
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามีการวางแผนศึ กษาวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและนาผลมาปรับปรุ งการจัดการ
เรี ยนรู ้และตัดสิ นผลการเรี ยน ซึ่งสถานศึกษาควรมีการประชุมครู เพื่อร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหาผลการเรี ยนของนักเรี ยนเพื่อหา
แนวทางช่วยเหลือนักเรี ยนรายบุคคล มีการประชุมชี้แจงกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนของ
นักเรี ยนตามหลักสู ตรที่กาหนดวางแผนคาเนิ นการวัดผลและประเมินผล อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง ครู มีความรู ้เกี่ยวกับ
การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริ ง มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่จาเป็ นในการจัดทาข้อสอบ และ
ข้อสอบนั้น จะต้อ งสามารถวัด ได้ค รอบคลุ ม ทุ ก ตัว ชี้ วดั รวมถึ งทัก ษะและสมรรถนะชองผูเ้ รี ยน โดยมี ก ารทดสอบที่
หลากหลายไม่เพียงแต่เป็ นข้อสอบที่ เป็ นกระดาษเพียงเท่านั้น ดังนั้นการสร้างเครื่ องมือวัดผลและประเมินผล ควรมีการ
กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการวัดและประเมินผล มีคณะกรรมการกากับ
ติดตาม ดาเนินการตรวจสอบและประเมินผลนิเทศ งานวิชาการและการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสม ครอบคลุมและสอด
กล้องกับมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษามากน้อยเพียงใด ตามหน้าที่ของแต่ละบุคคลในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
แต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ติ ดตาม จะตรวจสอบการดาเนิ น ตามแผนงานที่ กาหนดไว้ดา้ นการวัดผลและประเมิ นผล มี
ผูร้ ับผิดชอบในการวัดผล ประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม ควรมีการจัดระบบการวัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริ ง และมีการวัดผลประเมินผลโดยผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กดรอง มีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์และประเมินผลคะแนนของ
นัก เรี ยนผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู หั ว หน้าฝ่ ายงานวิช าการ ผูท้ ี่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งในการวัด ประเมิ น ผลการเรี ย นควร
ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่ ายไม่ใช่เฉพาะแค่ผสู ้ อนเท่านั้น แต่ควรรวมถึงผูป้ กครอง เพื่อนร่ วมชั้นและตัวผูเ้ รี ยนเอง เพราะ
จะช่วยให้รับทราบข้อมูลจากมุมมองที่แตกต่าง และหลากหลายจากบุคคลหลายฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ รี ยน จึงย่อมดีกว่าข้อมูล
จากผูส้ อนเพียงฝ่ ายเดียว ส่งเสริ มให้บุคลากรมีความรู ้คน้ การวัดผลและประเมินผลและนามาใช้ได้อย่างถูกต้อง การวิเคราะห์
ควบคุมขัดทารายงานผลการปฏิ บตั ิงานโดยใช้ขอ้ มูลจากการรายงาน ติดตาม วัดผลประเมินผลข้อสอบอย่างมีมาตรฐาน
ดังนั้นควรมีการกากับ นิทศ คิดตามการคาเนินงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปตามแผนที่ต้ งั ไว้ นาผลการดาเนินงานในแต่
ตะการวัดผลประเมินผล มาปรับปรุ งพัฒนา หากพบว่าการวัดผลประเมินผล ไม่เป็ นไปตามเป็ นเป้ าหมาย ให้หาสาเหตุที่เกิด
แล้วระบุไว้ในขัดเสนอแนะ และในปี ถัดไปจะนาไปปรับปรุ งและพัฒนาหรื อปรับรู ปแบบการวัดผลประเมินผล เพิ่มเติมให้มี
ความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
5. ด้านการนิเทศการศึกษา
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีการวางแผนการนิ เทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ เพราะการนิ เทศการศึกษาควรมี
การวางแผนการดาเนิ นงาน มีข้ นั ตอนในการปฏิ บตั ิงาน ถือหลักการมีส่วนร่ วมในการทางานมีความเป็ นประชาธิ ปไตย มี
การดาเนิ นงานอย่างสร้างสรรค์ มีการแก้ปัญหาที่ เกิ ดขึ้นจากการเรี ยนการสอน สร้างสภาพแวดล้อมในการทางานให้ดีข้ ึน
สร้างความผูกพันและความมัน่ คงต่องานรวมทั้งพัฒนาและส่งเสริ มวิชาชีพครู ให้มีความรู ้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง
พร้อมที่ จะรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ผูบ้ ริ หารและคณะครู ร่วมกันประชุมวางแผน จัดอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการเกี่ ยวกับการ
วัด ผลและประเมิ น ผล กระบวนการนิ เทศการศึ ก ษา โดยเชิ ญ ผูเ้ ชี่ ยวชาญมาให้ ค วามรู ้ มี ก ารก ากับ นิ เทศติ ด ตาม และ
ประเมิ น ผล โดยทั้งกระบวนการนิ เทศต้องมี การยืดหยุ่น ตามสถานการณ์ ในสถานศึ กษา มี การจัดระบบโครงสร้ างการ
บริ หารงานวิชาการให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนั้นควรมีการจัดโครงสร้างการบริ หาร
จัดการให้เอื้อต่อการดาเนิ นงาน ทุกคนมีส่วนร่ วมและมีการประชาสัมพันธ์กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
กาหนดแนวทางให้ความเห็ น และข้อเสนอแนะและแต่งตั้งคณะบุ ค คลท าการตรวจสอบ ทบทวนและรายงานคุ ณ ภาพ
การศึกษาต้องคานึงถึงองค์ประกอบหลักที่สาคัญของงานวิชาการได้แก่ การพัฒนาลักสู ตรการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
การพัฒนาสื่ อนวัตกรรมการเรี ยนการสอน แประเมินผลการเรี ยนการสอน ผูน้ ิเทศต้องมีความรู ้ความเข้าใจในหลักการนิ เทศ

อย่างถูกต้องตรงประเด็น มีระบบและขั้นตอนที่ชดั เจนในกระบวนการนิเทศและกระบวนการนิเทศต้องเกิดจากความร่ วมมือ
ของคณะครู ทุกคนที่ปฏิบตั ิหน้าที่อยูใ่ นโรงเรี ยน และการนิ เทศต้องเป็ นไปเพื่อการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนของครู
ไม่ว่าจะเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน หรื อการเรี ยนออนแฮนด์ หรื อการเรี ยนออนไลน์ในระบบก็ตาม โดย
ดาเนิ นการนิ เทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบและทัว่ ถึงดังนั้นสถานศึ กษาต้องมีกลไกควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ
ของสถานศึ กษาให้มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาทางวิชาการจะ ได้มีทิศทางพัฒนางานวิชาการอย่างชัดเจน และไปในทิศทาง
เดี ยวกัน สอดคล้องกับ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน และการประเมิ น จากหน่ วยงานภายนอก สร้ างเครื่ องมื อวัดผลและ
ประเมินผลให้เหมาะสมกับการวัดผลประเมินผลอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นปั จจุบนั และสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามสภาพการณ์ ประเมินผลและสรุ ปผลเพื่อการตัดสิ นใจถึงผลที่จะได้รับจากโครงการนิ ทศภายในสถานศึกษาและนาผล
การนิเทศในการปฏิบตั ิงานในแต่ละกลุ่มงาน ฝ่ ายงานในการวัดผลประเมินผล มาปรับปรุ งพัฒนาเพื่อให้การนิ ทศการศึกษา
ในสถานศึกษาเกิดประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

อภิปรายผล
กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริ หารงานวิชาการในยุคความปกติใหม่ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในโรงเรี ยน
กลุ่ ม เครื อ ข่ายเทอดไทย สังกัด ส านักงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาเชี ยงราย เขต 3 1) ด้านการจัด การหลักสู ต ร
สถานศึกษา ให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการวางแผน การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรสถานศึกษาซึ่ ง
สออดคล้องและยืดหยุน่ เหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบนั 2) ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ผูบ้ ริ หารกาหนดให้ครู มีการ
จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ครอบคลุมตัวชี้วดั ตามมาตรฐานและทักษะ สมรรถนะของผูเ้ รี ยน 3)
ด้านการพัฒนาใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีการวิเคราะห์ความจาเป็ นในการใช้สื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ มีการแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กาหนดนโยบายและ
วางแผนในการจัดหาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และมีการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานในการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีอย่างเป็ นระบบด้วยการใช้เทคโนโลยี 4) ด้านการวัดผลและประเมินผล สถานศึ กษามีการวางแผน ศึ กษา
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและนาผลมาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้และตัดสิ นผลการเรี ยนอย่างหลากหลายเหมาะสม
กับผูเ้ รี ยนและสภาวการณ์ 5) ด้านนิเทศการศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีการวางแผนการนิเทศอย่างเป็ นระบบตามสภาพจริ ง
มีการจัดระบบโครงสร้างการบริ หารงานวิชาการให้รองรับการจัดระบบการประกันภายในสถานศึ กษาอย่างเป็ นระบบ
ยืดหยุน่ และนาผลการประเมินมาปรับปรุ ง เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพมากขึ้น

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1.1. จากผลการศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตร พบว่า มีความต้องการวางแผนการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ร่ วมกันในยุคความปกติใหม่ ดังนั้น โรงเรี ยนจึงควรมีแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ แก่
บุคลากร โดยใช้กระบวนการบริ หารวิชาการในยุคความปกติใหม่ ในการดาเนินงาน
1.2. จากผลการศึกษาด้านการจัดการเรี ยนการสอน พบว่า ครู ควรมีการวิเคราะห์แผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีวสั ดุครุ ภณ
ั ฑ์อานวยความสะดวก
อย่างเพียงพอ ดังนั้น สถานศึกษาควรแต่งตั้งบุคลากรในการรับผิดชอบงาน และวางแผนการใช้งบประมาณให้เพียงพอต่อ
การจัดหาวัสดุครุ ภณั ฑ์ ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้กระบวนการบริ หารวิชาการในยุคความปกติใหม่

1.3. จากผลการศึกษาค้านการพัฒนาใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี พบว่า สถานศึกษาควรมีการประชุมเพื่อ
กาหนดการกากับติดตาม ประเมินผล การผลิต จัดหา พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มี
การจัดสรรงบประมาณที่มีอยูอ่ ย่างจากัดให้คุม้ ค่า ดังนั้น ผูบ้ ริ หารควรวางแผนการใช้งบประมาณอย่างรัดกุม มีการระคม
ทรัพยากรในการบริ หารงาน จัดหาสื่ อและวัสดุอุปกรณ์ให้ครอบคลุมการสอนของครู ผา่ นกระบวนการบริ หารวิชาการในยุค
ความปกติใหม่
1.4. จากผลการศึกษาด้านการวัดผลประเมินผล พบว่า สถานศึกษามีการประชุมครู เพื่อร่ วมกันแต่ขาดการวิเคราะห์
ปั ญหาผลการเรี ยนของนักเรี ยนเพือ่ หาแนวทางช่วยเหลือนักเรี ยนรายบุคคลดังนั้น ผูบ้ ริ หารและคณะครู ร่วมกันประชุม
ทบทวน กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ วัดผลและประเมินผลการเรี ยนของนักเรี ยนตามหลักสูตร เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินการวัดและประเมินผลที่ถกู ต้องโดยใช้กระบวนการบริ หารวิชาการในยุคความปกติใหม่
1.5. จากผลการศึกษาด้านการนิเทศการศึกษา พบว่า สถานศึกษามีการดาเนินงานอย่างสร้างสรรค์ มีการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากการเรี ยนการสอนแม้ในสถานการณ์ที่ยากลาบาก การสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานให้ดีข้ ึนสร้างความ
ผูกพันและความมัน่ คงต่องาน รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริ มวิชาชีพครู ให้มีความรู ้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเองพร้อมที่จะ
รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ควรมีการส่งเสริ มสนับสนุนการนิเทศการศึกษาทั้งการนิเทศการสอนของครู รวมถึงการ
นิเทศภายในสถานศึกษาครอบคลุมงานทั้ง 4 ฝ่ ายงาน เพื่อทาให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลต่อไป โดยใช้
กระบวนการบริ หารวิชาการในยุคความปกติใหม่
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1. จากสภาพปั จจุบนั ของการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายเทอดไทย พบว่ามีความต้องการ
วางแผนการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาร่ วมกัน ดังนั้นควรมีการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรี ยนใน
กลุ่มเครื อข่าย เพราะหลักสูตรสถานศึกษาเป็ นงานที่สาคัญ
2.2. จากเหตุและปัจจัยของการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายเทอดไทย พบว่าด้านบุคลากร
เป็ นปั จจัยสนับสนุนการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนที่มีบริ บทคล้ายกัน ดังนั้นควรมีการศึกษาการบริ หารงานวิชาการที่
ส่งผลต่อการบริ หารงานในสถานศึกมา ของกลุ่มโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายเทอดไทย
2.3. จากการศึกษาแนวทางการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายเทอดไทย พบว่า กระบวนการ
บริ หารวิชาการในยุคความปกติใหม่ส่งผลต่อกระบวนทัศน์ในการบริ หารงานวิชาการในยุคความปกติใหม่ในโรงเรี ยน
บริ บทเดียวกัน ดังนั้นควรมีนากระบวนการบริ หารวิชาการในยุคความปกติใหม่มาใช้กบั การบริ หารงาน ฝ่ ายงานวิชาการใน
โรงเรี ยนที่มีบริ บทเดียวกันหรื อคล้ายคลึงกัน
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