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ขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ขนาดเล็ก/กลาง ด้านที่ 5
นวัตกรรมการพัฒนา ................................................................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ขนาดเล็ก/กลาง ด้านที่ 6
นวัตกรรมการวัดผล ประเมินผลและการดาเนินการเทียบโอนผล
การเรี ยน ....................................................................................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ขนาดเล็ก/กลาง ด้านที่ 7
วัตกรรมการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ....................
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198

209

211

213

215

217

219

221

ตารางที่
26

27

28

29

30

31

32

33

หน้า
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ขนาดเล็ก/กลาง ด้านที่ 8
นวัตกรรมการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้...................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ขนาดเล็ก/กลาง ด้านที่ 9
นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา ...................................................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ขนาดเล็ก/กลาง ด้านที่ 10
นวัตกรรมการแนะแนว .............................................................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ขนาดเล็ก/กลาง ที่ 11
นวัตกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ....
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ขนาดเล็ก/กลางด้านที่ 12
นวัตกรรม การส่ งเสริ มชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ....................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ขนาดเล็ก/กลาง ด้านที่ 13
นวัตกรรม การประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอื่น ...........................................................................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ขนาดเล็ก/กลาง ด้านที่14
นวัตกรรมการส่ งเสริ มและ ... สนับสนุนงานวิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา .....
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ขนาดเล็ก/กลาง ด้านที่ 15
นวัตกรรมการ การจัดทา ระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา.........................................................................................
ฎ

223

225

227

229

231

233

235

237

ตารางที่
34

35

36

37

38

39

40

41

หน้า
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ขนาดเล็ก/กลาง ด้านที่ 16
นวัตกรรมการคัดเลือกหนังสื อแบบเรี ยนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ...............
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ขนาดเล็ก/กลาง ด้านที่ 17
นวัตกรรมการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ...............................
ความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ใหญ่/ใหญ่พิเศษ ที่ถูกเลือก
เป็ นอันดับ 1 ..............................................................................................
ความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ใหญ่/ใหญ่พิเศษ ที่ถูก
เลือกเป็ นอันดับ 2 ......................................................................................
ความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ใหญ่/ใหญ่พิเศษ ที่ถูกเลือก
เป็ นอันดับ 3 .............................................................................................
ความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษาใหญ่/ใหญ่พิเศษที่ถูกเลือก
เป็ นอันดับ 4 ..............................................................................................
ความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ใหญ่/ใหญ่พิเศษ ที่ถูกเลือก
เป็ นอันดับ 5 ..............................................................................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ใหญ่/ใหญ่พิเศษ ด้านที่ 1
นวัตกรรมการพัฒนาหรื อการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น
การพัฒนาสาระหลักสู ตรท้องถิ่น ..............................................................
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239

241

243

253

263

273

284

295

ตารางที่
42

43

44

45

46

47

48

49

50

หน้า
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ใหญ่/ใหญ่พิเศษ ด้านที่ 2
นวัตกรรมการวางแผนงานวิชาการ ...........................................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ใหญ่/ใหญ่พิเศษ ด้านที่ 3
นวัตกรรมการจัดการเรี ยนการสอน ...........................................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ใหญ่/ใหญ่พิเศษด้านที่ 4
นวัตกรรมการพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษา .........................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ใหญ่/ใหญ่พิเศษ ด้านที่ 5
นวัตกรรมการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ .................................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ใหญ่/ใหญ่พิเศษ ด้านที่ 6
นวัตกรรมการวัดผลประเมินผลและการดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ใหญ่/ใหญ่พิเศษ ด้านที่ 7
วัตกรรมการวิจยั เพื่อพัฒนคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา .....................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ใหญ่/ใหญ่พิเศษ ด้านที่ 8
นวัตกรรมการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้...................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ใหญ่/ใหญ่พิเศษ ด้านที่ 9
นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา ...................................................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ใหญ่/ใหญ่พิเศษ ด้านที่ 10
นวัตกรรมการแนะแนว .............................................................................
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ตารางที่
51

52

53

54

55

56

57

หน้า
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ใหญ่/ใหญ่พิเศษ ด้านที่ 11
นวัตกรรม การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา ...................................................................................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ใหญ่/ใหญ่พิเศษ ที่ 12
นวัตกรรม การส่ งเสริ มชุมชนให้มี ............................................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ใหญ่/ใหญ่พิเศษ ที่ 13
นวัตกรรม การประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น ........................................................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ใหญ่/ใหญ่พิเศษ ด้านที่14
นวัตกรรมการส่ งเสริ มและ ... สนับสนุนงานวิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา .....
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ใหญ่/ใหญ่พิเศษ ด้านที่ 15
นวัตกรรมการจัดทาระเบียบ....... และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา.........................................................................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ใหญ่/ใหญ่พิเศษ ด้านที่ 16
นวัตกรรมการคัดเลือกหนังสื อ แบบเรี ยนเพื่อใช้ในสถานศึกษา .............
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามคุณลักษณะของสถานศึกษา ใหญ่/ใหญ่พิเศษ ด้านที่ 17
นวัตกรรมการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ...............................

ฑ

315
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319

321

324
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327

ตารางที่
58
59
60
61
62
63

64
65
66
67
68

หน้า
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ถูกเลือกเป็ นอันดับ 1 ...........................................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ถูกเลือกเป็ นอันดับ 2 ............................................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ถูกเลือกเป็ นอันดับ 3 ............................................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ถูกเลือกเป็ นอันดับ 4 ............................................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ถูกเลือกเป็ นอันดับ 5 ............................................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 1 นวัตกรรมการพัฒนาหรื อการดาเนินการเกี่ยวกับ
การให้ความเห็นการพัฒนา สาระหลักสู ตรท้องถิ่น ..................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 2 นวัตกรรมการวางแผนงานวิชาการ ...........................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 3 นวัตกรรมการจัดการเรี ยนการสอน ..........................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 4 นวัตกรรมการพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษา .......
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 5 นวัตกรรมการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ..................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 6 นวัตกรรมการวัดผล ประเมินผล และการดาเนินการ
เทียบโอนผลการเรี ยน ...............................................................................
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ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 7 วัตกรรมการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา ...............................................................................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้านที่ 8 นวัตกรรมการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ ...
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 9 นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา ...................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 10 นวัตกรรมการแนะแนว ...........................................
การวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 11 นวัตกรรม การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา ............................................................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 12 นวัตกรรม การส่ งเสริ มชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ ...............................................................................................
การวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 13 การประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ...................................................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านที่14 นวัตกรรมการส่ งเสริ มและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบัน
สถาบันอื่นที่จดั การศึกษา ..........................................................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 15 นวัตกรรมการ การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการวิชาการของสถานศึกษา .....................................
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ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 16 นวัตกรรมการคัดเลือกหนังสื อ แบบเรี ยนเพื่อใช้
ในสถานศึกษา...........................................................................................
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 17 นวัตกรรมการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ...................................................................................................
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน ด้านที่ 1 นวัตกรรมการพัฒนาหรื อ
การดาเนิ นการเกี่ยวกับการให้ ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสู ตรท้องถิ่น
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการและครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน ด้านที่ 2 นวัตกรรมการวางแผนงาน
วิชาการ......................................................................................................
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน ด้านที่ 3 นวัตกรรมการจัดการเรี ยน
การสอน ....................................................................................................
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในด้านที่ 4 นวัตกรรมการพัฒนา
หลักสู ตรของสถานศึกษา .........................................................................
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ
และครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน ด้านที่ 5 นวัตกรรมการพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู้....................................................................................
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ
และครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในด้านที่ 6 นวัตกรรมการวัดผล
ประเมินผล และการดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน ..............................
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ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ
และครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน ด้านที่ 7 วัตกรรมการวิจยั
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน .................................................................
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในด้านที่ 8 นวัตกรรมการพัฒนาและส่ งเสริ ม
ให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ ......................................................................................
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในด้านที่ 9 นวัตกรรมการนิเทศ .............
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน ด้านที่ 10 นวัตกรรมการแนะแนว ......
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน ด้านที่ 11 นวัตกรรม การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา .............................
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน ด้านที่ 12 นวัตกรรม การส่ งเสริ มชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ .....................................................................
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในด้านที่ 13 นวัตกรรม การประสาน
ความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ............
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ครู หวั หน้า ..กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน ด้านที่ 14 นวัตกรรมการส่ งเสริ มและ
สนับสนุนงานวิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา ...................................................
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ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการและ
ครู หวั หน้า กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน ด้านที่ 15 นวัตกรรมการจัดทาระเบียบ
และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ ...................................................
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในด้านที่ 16 นวัตกรรมการคัดเลือก
หนังสื อ แบบเรี ยนเพื่อใช้ใน .....................................................................
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในด้านที่ 17 นวัตกรรมการพัฒนาและ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา .....................................................................
การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 อันดับแรก .........................................................
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับตัวแปรอายุของผูบ้ ริ หาร ......................................
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับตัวแปรระดับการศึกษาของผูบ้ ริ หาร ...................
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับตัวแปรตาแหน่งของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ...........
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับตัวแปรวิทยฐานะของผูบ้ ริ หาร ............................
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับตัวแปรประสบการณ์ในตาแหน่งบริ หารของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา .................................................................................
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บทที่ 1
บทนำ
จากกระแสโลกาภิวตั น์และความเปลี่ ยนแปลงของโลกที่เกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทั้งด้าน
วิทยาการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็ นสังคมที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ (Knowledge Based Society)
และเศรษฐกิ จฐานความรู ้ (Knowledge Based Economy) ซึ่ งมีผลให้การบริ หารจัดการ การศึกษา
ไทยต้องอยู่ภายใต้เ งื่ อ นไขของการแข่ ง ขัน ต้อ งเรี ย นรู ้ และปรั บ ตัว ให้ ท นั กับ การเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลา พร้ อ มที่ จ ะเผชิ ญ กับ ความท้า ทายจากกระแสโลก โดยปั จ จัย ที่ ส าคัญ ที่ จ ะเผชิ ญ
การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าว ได้แก่ คุณภาพคน การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ต้องเริ่ มต้น
ด้วยการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา เพื่อทาให้ศกั ยภาพที่มีอยู่ในตัวตนของคนได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มที่ ทาให้คนรู ้จกั คิด วิเคราะห์ รู ้จกั แก้ปัญหา มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ รู ้จกั เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง มี
ความปลอดภัยของร่ างกาย จิตใจ ไม่ตกอยูใ่ นสภาพเสี่ ยง สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องจัดให้สอดคล้องกับความเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ
สั ง คม และความเจริ ญ ก้า วหน้า ทางวิ ท ยาการ เป็ นการสร้ า งกลยุท ธ์ ใ หม่ ใ นการพัฒนาคุ ณ ภาพ
การศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล และสังคมไทย เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 ซึ่ ง
กาหนดหลักการจัดการเรี ยนรู ้ ไว้ ในมาตราที่ 8 ว่าด้วยการจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ (1) เป็ น
การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน (2) ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา (3) การพัฒนา
สาระและกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง1 มีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัด
การศึ ก ษา ทั้ง ด้ า น (1) วิ ช าการ (2) งบประมาณ (3) การบริ หารงานบุ ค คล และ (4) ด้า น
การบริ หารงานทัว่ ไป ไปยังคณะกรรมการ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาโดยตรง ซึ่ งก าหนดไว้ใ นมาตราที่ 39 และเป็ นตามเจตนารมณ์ ของรั ฐธรรมนู ญ
พุทธศักราช 2550 มาตราที่ 49 ความว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิ บ
สองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้ได้อย่างถึ งและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ
1

ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ , พระรำชบั ญ ญัติ กำรศึ กษำแห่ ง ชำติ
พ.ศ.2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (กรุ งเทพฯ: พริ กหวาน
กราฟฟิ ค, 2553), 12.
1

2
หรื อผูอ้ ยู่ในสภาวะยากลาบากต้องได้รับสิ ทธิ ตามวรรคหนึ่ งและการสนับสนุ นจากรัฐเพื่อให้ได้รับ
การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น” 2 จากหลักการดังกล่าว ทาให้สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาให้
เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสบผลสาเร็ จตามหลักการมากที่สุด
การบริ หารงานตามหลัก การกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึก ษาระดับ
สถานศึกษา การบริ หารงานวิชาการถื อเป็ นงานหลักของสถานศึ กษา เป็ นหัวใจสาคัญที่ ส่งผลให้
การพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนบรรลุเป้ าหมาย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงต้องตระหนักถึงบทบาทการเป็ น
ผู ้น าทางวิ ช าการ ที่ จ ะต้อ งส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น เชิ ญ ชวนให้ ผู ้ร่ ว มงานทุ ก คนปฏิ บ ัติ ง านเต็ ม
ความสามารถจนเกิ ดประสิ ท ธิ ภาพ บรรลุ ผ ลส าเร็ จ 3 นับ ว่า เป็ นการท้า ทายความสามารถของ
ผู ้บ ริ หาร ที่ จ ะท า ให้ ส ถานศึ ก ษาได้ รั บ พัฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานจน เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสร้ า ง
ความเข้มแข็งให้กบั สถานศึกษา การดาเนิ นการตามแนวคิดดังกล่าว “นวัตกรรม” ถือเป็ นเครื่ องมือ
ที่สาคัญ สามารถนามาใช้กบั การบริ หารงานและการจัดการศึกษาได้เป็ นอย่างดี 4 นวัตกรรมจึงเป็ น
ยุทธศาสตร์ ที่สาคัญในการสร้างศักยภาพความสามารถในการแข่งขันเชิงวิชาการและการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนในการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารต่อสถานศึกษา
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การศึกษามีความสาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การศึกษามิใช่เป็ นเพียงการใช้
ชีวติ ระยะหนึ่งเท่านั้น แต่เป็ นปั จจัยในการดารงชี วิตที่ทุกคนแสวงหาและเพิ่มพูนอยูต่ ลอดเวลา เพื่อ
พัฒนาตนเองและหน้าที่ ก ารงาน การศึ ก ษายังเป็ นปั จจัย สาคัญในการช่ วยให้ค นมี หลัก คิ ด รู ้ จกั
ใคร่ ครวญ เลือกสรร ปรับตัวกับเหตุการณ์และสิ่ งใหม่ๆ ที่เข้ามาสู่ ชีวิตตลอดเวลา5 ดังนั้นการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) จึงกาหนดประเด็นสาคัญของระบบการศึกษา และ
การเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งปฏิรูปอย่างเร่ งด่วน 4 ประการหลัก คือ ประการที่ 1 พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่
2

สานักเลขาธิการสภาการศึกษา, รัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2550
(กรุ งเทพฯ: ม.ป.ท., 2550), ไม่ปรากฏเลขหน้า.
3
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโตน์, กำรบริหำรงำนวิชำกำร (กรุ งเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริ มกรุ งเทพ,
2546), ไม่ปรากฏเลขหน้า.
4
พระมหาสุ ทิตย์ อาภาโร, นวัตกรรมกำรเรี ยนรู้ : คน ชุ มชน กำรพัฒนำ (กรุ งเทพฯ:
พิสิษฐ์ ไทยออฟเซต, 2548), 8.
5
สมศักดิ์ สิ นธุ ระเวชญ์, “การประกันคุณภาพการศึกษา,” วำรสำรวิชำกำร 4 (เมษายน
2541): 30-31.

3
ที่มีนิสัยใฝ่ เรี ยนรู ้ สามารถเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่ อง มีความสามารถใน
การสื่ อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั มี
คุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม มีจิตสานึ กและความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย ยึดมัน่ การปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข รังเกี ยจการทุจริ ตและต่อต้านการซื้ อ
สิ ทธิ์ ขายเสี ยง สามารถก้า วทันโลก มี สุขภาพกาย สุ ขภาพใจที่ สมบู รณ์ ห่ างไกลยาเสพติ ด เป็ น
กาลังคนที่มีคุณภาพ มีทกั ษะความรู ้พ้ืนฐานที่จาเป็ น มีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ ทางานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประการที่ 2 พัฒนาคุ ณภาพครู ยุคใหม่ ที่ เป็ นผูเ้ อื้ ออานวยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
การเรี ย นรู ้ เป็ นวิ ช าชี พ ที่ มี คุ ณ ค่ า มี ร ะบบ กระบวนการผลิ ต และพัฒ นาครู และบุ ค ลากรทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานและสมกับเป็ นวิชาชีพชั้นสู ง ประการที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และแหล่งเรี ยนรู ้ ยุคใหม่ โดยพัฒนาคุ ณภาพสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทให้สามารถเป็ น
แหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ มี คุ ณ ภาพ และประการที่ 4 พัฒ นาคุ ณ ภาพการบริ หารจัด การใหม่ ที่ มุ่ ง เน้ น
การกระจายอานาจสู่ สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมทั้งการมี
ส่ วนร่ วมของผูป้ กครอง ชุ มชน และภาคเอกชน และทุ กภาคส่ วน มี ระบบการบริ หารจัดการที่ มี
ความโปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ มี การบริ หารจัดการ การเงิ นและงบประมาณที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นส าคัญ6 ทาให้การดาเนิ นงานในสถานศึ กษาของภาครั ฐปั จจุ บนั มี การสรรหาและพัฒนา
ผูบ้ ริ หารอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนิ นงานตามแนวปฏิรูปการศึกษาและเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2553 ที่เห็นความสาคัญและความจาเป็ นที่ตอ้ งอาศัยองค์การปฏิบตั ิ คือ “สถานศึกษา” ซึ่ ง
หมายถึง การปฏิ บตั ิหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถดาเนินการตามแนวทางจัดการศึกษาได้เป็ นอย่างดี และ “ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา” จะต้อง
เป็ นผูป้ ฏิรูปการศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพ7
ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ต้อ งถื อ เอางานวิช าการมาเป็ นอัน ดับ แรก เพราะหน้า ที่ ข อง
สถานศึกษา คือ การจัดการะบวนการเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสู งสุ ด ซึ่ งสอดคล้อง

6

สานักเลขาธิการสภาการศึกษา, ข้ อเสนอกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ.
2552-2561) (กรุ งเทพฯ: พริ กหวานกราฟฟิ ค, 2552).
7
อาคม วัดไธสง, หน้ ำทีผ่ ้ นู ำในกำรบริ หำรกำรศึกษำ (สงขลา: ภารกิจการผลิตเอกสาร
และตารา กลุ่มงานบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547), 83.

4
กับการศึกษาของ Smith (1961)8 ได้ศึกษาและจัดลาดับความสาคัญของงานบบริ หารในสถานศึกษา
ของผูบ้ ริ หารทั้ง 7 ประเภท ไว้ดงั นี้ งานที่มีความสาคัญมากเป็ นอันแรก คือ งานบริ หารงานวิชาการ
ร้อยละ 40 งานบริ หารงานบุคคลร้อยละ 20 งานบริ หารงานกิจกรรมนักเรี ยนร้อยละ 20 งานบริ หาร
การเงินร้อยละ 5 งานบริ หารอาคารสถานที่ร้อยละ 5 งานบริ หารความสัมพันธ์ กบั ชุ มชนร้อยละ5
งานบริ หารทัว่ ไปร้อยละ 5 นอกจากนี้ ความคิดเห็นดังกล่าวยังสอดคล้องกับนักวิชาการศึกษา อาทิ
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535: 15) กล่าวว่า งานวิชาการเป็ นงานหลักของการบริ หารสถานศึกษา
ไม่วา่ สถานศึกษาจะเป็ นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงาน
ด้านวิชาการ เนื่ องจากงานวิชาการเป็ นงานที่ส่วนใหญ่ครอบคลุ มเนื้ องานทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในสถานศึกษา9 ภิญโญ สาธร (2526: 232) กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารการศึกษาทุกคน ควรรับผิดชอบเป็ น
ผูน้ าของครู ในด้านงานวิชาการเป็ นอันดับแรก เพราะหน้าที่ของสถาบันการศึกษาทุกแหล่ง คือ การ
ให้ ค วามรู ้ พัฒนานัก เรี ย นตามขอบข่ า ยงานวิ ช าการ 10 และการด าเนิ นงานตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิ การว่าด้วย เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริ หารงานและการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2550 ซึ่ งมีการกาหนดขอบข่ายงานวิชาการไว้ 17 ข้อ ดังนี้ 1) การพัฒนาหรื อการดาเนินการ
เกี่ ย วกับ การให้ ค วามเห็ น การพัฒ นาสาระหลัก สู ต รท้อ งถิ่ น 2) การวางแผนงานด้า นวิช าการ
3) การจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู้ 6) การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน 7) การวิจยั เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ 9) การนิเทศ
การศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
12) การส่ งเสริ มชุ มชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่ วมมือในการพัฒนา
วิช าการกับ สถานศึ ก ษาและองค์ก รอื่ น 14) การส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นงานวิช าการแก่ บุ ค คล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานศึกษา ประกอบการและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา 15) การจัดทา
ระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสื อแบบเรี ยน
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ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์, กำรบริหำรงำนวิชำกำร (กรุ งเทพฯ: พิมพ์ดี, 2542), ไม่
ปรากฏเลขที่หน้า.
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ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, กำรบริหำรงำนวิชำกำร (กรุ งเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริ มกรุ งเทพ,
2545), ไม่ปรากฏเลขที่หน้า.
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ภิญโญ สาธร, หลักกำรบริหำรโรงเรียน (กรุ งเทพฯ: คุรุสภาพลาดพร้าว, 2526), ไม่
ปรากฏเลขที่หน้า.
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เพื่อใช้ในสถานศึกษา และ17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 11 งานวิชาการจึงเป็ น
งานที่พิสูจน์ความสาเร็ จของผูบ้ ริ หาร หรื อ อีกนัยหนึ่ งความสาเร็ จของสถานศึกษา คือ เด็กที่เป็ น
ผลผลิตของโรงเรี ยน มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติตามที่หลักสู ตรกาหนด คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
สู ง หรื อเป็ นไปตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ที่กาหนด ดังนั้น ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาต้องเป็ นผูน้ าทาง
วิชาการ มีความเชี่ ยวชาญในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าใน
สายวิ ช าชี พ ผู ้บ ริ หารและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐาน เช่ น ความขยัน ความอดทน ความประหยัด
ความซื่ อสัตย์ ความสามัค คี ความคิ ดริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ความสามารถ ทัก ษะและเทคนิ ค วิธี ใ น
การบริ หารสถานศึ ก ษา พร้ อ มที่ จะท างานร่ วมกัน เป็ นที ม เห็ นกับ ประโยชน์ ส่ ว นรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน เพื่อเป็ นผูบ้ ริ หารมืออาชี พ สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผูบ้ ริ หารของคุ รุสภาพ
พ.ศ. 2540 กาหนดไว้ 12 มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 5 ว่าด้วยเรื่ องการพัฒนาและใช้
นวัตกรรมการบริ หารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสู งขึ้นเป็ นลาดับ12 นับได้วา่ “นวัตกรรมการบริ หาร”
เป็ นเครื่ องมือสาคัญของผูบ้ ริ หารในการนาสู่ ผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพขึ้ น นวัตกรรมการศึกษาใน
ประเทศไทยนั้นตั้งแต่สมัยสุ โขทัย ได้แก่ ศิลาจารึ กพ่อขุนรามคาแหงมหาราช วรรณกรรมไตรภูมิ
พระร่ วง หนังสื อจินดามณี เป็ นแบบเรี ยนเล่มแรกในสมัยกรุ งศรี อยุธยา ต่อมามีการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิ การและศูนย์ส่งเสริ มนวัตกรรมการศึกษาภูมิภาคเอเชี ยตะวันออก
เฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2493 ประเทศไทย มีการแนะนา นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุดการเรี ยนรู้
เร็ ว และการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามทฤษฎีบทเรี ยนโปรแกรม ซึ่ งเป็ นนวัตกรรมที่เกิ ดขึ้นในช่วงแรก
และในปี พ.ศ.2542 เป็ นต้นมา ต่อมาเมื่อมีการปฏิ รูปการศึกษา รัฐบาลและนักการศึกษาให้ความ
สนใจในมุมมองที่หลากหลายในการบริ หารจัดการและการบริ หารการศึกษา โดยมุ่งเน้นในเรื่ อง
การใช้นวัตกรรมในการบริ หารการศึกษาเป็ นสาคัญ ในแต่ละปี การศึกษามีการประกวดนวัตกรรม
ระดับสถานศึกษา ระดับประเทศ ในประเภทต่างๆ คือ ด้านการบริ หารและการจัดการสถานศึกษา
ด้า นการจัดกระบวนการเรี ย นรู้ ด้านหลัก สู ตร ด้า นสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์และเทคโนโลยี ด้านการวัดผล
ประเมินผล ด้านจิ ตวิทยา และด้านแหล่งเรี ยนรู ้ 13 เป็ นต้น นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 มี นโยบายจัดโครงการพัฒนาโรงเรี ย นภายใต้
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ราชกิจจานุ เบกษา โดย วิจิตร ศรี สอ้าน, รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ.
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คุรุสภา,สานักงานเลขาธิการคุรุสภา. เกณฑ์ มำตรฐำนผู้บริ หำรกำรศึกษำของคุรุสภำ
2540. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542.
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ครุ สภา, กำรประกวด หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม, เข้าถึงเมื่อ 8 กันยายน 2557,
เข้าถึงได้จาก htty://seaward.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=126
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นวัตกรรมใหม่ มีการบริ หารจัดการภายใต้นวัตกรรมใหม่ เป็ นโครงการนาร่ อง เช่ น นวัตกรรมการ
บริ หารโรงเรี ยนในรู ปแบบใหม่ 5 รู ปแบบ14 ได้แก่ โรงเรี ยนนิติบุคคล, โรงเรี ยนสองภาษา,โรงเรี ยน
สาหรับผูม้ ีความสามารถพิเศษ, โรงเรี ยนวิถีพุทธ, โรงเรี ยน ICT, โรงเรี ยนดีใกล้บา้ นและโครงการ
“หนึ่งโรงเรี ยน หนึ่งนวัตกรรม”15 มุ่งยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนทุกแห่ งในการ
คิดค้น สิ่ งใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ที่ยงั ไม่เคยมีมาก่อน หรื อเคยมีบา้ งแล้วแต่นามาปรับปรุ งและพัฒนา
เป็ นนวัตกรรมที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการบริ หารงานในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาแก้ไขปั ญหาในการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู้ พัฒนาหลักสู ตร โดยเฉพาะการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ซึ่ ง
ก็เป็ นขอบข่ายในงานวิชาการของการสถานศึกษา16 สรุ ปได้ว่า นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการ
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ถือเป็ นหัวใจของการบริ หารการศึกษา เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา
คือ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดแก่ผเู ้ รี ยนและเป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
ว่าด้วยเรื่ องแนวการจัดการศึกษา
ปัญหำของกำรวิจัย
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ที่ ครอบคลุ มทั้งการยกระดับคุ ณภาพและมาตรฐานผูเ้ รี ยน ครู คณาจารย์
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา การส่ ง เสริ ม การวิ จ ัย และพัฒ นาถ่ า ยทอดองค์ค วามรู ้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การขยายโอกาสการเข้า ถึ งบริ ก ารทางการศึ กษาและการเรี ย นรู ้ อย่า ง
ต่อเนื่องตลอดชี วิตรวมทั้งการพัฒนาระบบบริ หารจัดการและส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมใน
การจัดการศึกษา 17 ซึ่ งสอดคล้องเป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่ งเป็ นกฎหมายแม่บทในการบริ หาร
และจัดการศึ กษา เพื่อพัฒนาการศึ กษาของชาติ ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงทาง
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Nipone Sookpreedee, Thailand Competitive innovation strategies :Education
Innovation (Bangkok: Amarin Printing and Publishing, 2005), 57-60.
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สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, แนวทำงดำเนินโครงกำรหนึ่งโรงเรียนหนึ่ง
นวัตกรรม (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557), 3.
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คุรุสภา, มาตรฐานการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและผูบ้ ริ หารการศึกษา
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ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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เศรษฐกิ จ สังคม การเมื อง การปกครอง ตลอดจนความต่อเนื่ องในนโยบายการจัดการศึ กษาทุ ก
ระดับได้มี บทบัญญัติเกี่ ย วกับมาตรฐานและการประกันคุ ณภาพการศึ กษาไว้ในหมวดที่ 6 ซึ่ ง มี
สาระสาคัญ คือ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุ ก ระดับ และให้มี ก ารประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกสถานศึ ก ษาทุ ก ห้า ปี 18 แต่ ผ ลการวิ เ คราะห์
การประเมินคุ ณภาพภายนอกของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) พบว่า ด้า นผูบ้ ริ หารในภาพรวมในเรื่ องการบริ หารงานวิชาการ
กล่าวคือ การมีหลักสู ตรที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น สื่ อการเรี ยนการสอนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
การส่ งเสริ มกิ จกรรมและการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน19 ต่อมา
รอบสอง( พ.ศ. 2549-2553) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบว่า สถานศึกษาจานวน 15,097 แห่ ง มีสถานศึกษาที่ผ่านมาตรฐานขั้นต่ า ร้ อยละ76.51
และมีสถานศึกษาที่มีคุณภาพดีเพียงร้อยละ 49.9 เท่านั้น 20 และรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ผลการ
ประเมิน พบว่า สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 7,042 แห่ ง
โดยภาพรวมส่ วนใหญ่มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี จานวน 6,274 แห่ ง (ร้ อยละ89.09) ได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ จานวน 4,923 แห่ง (69.91) ไม่ผา่ นการรับรองมาตรฐาน จานวน 2,119 แห่ ง (ร้อย
ละ 30.09) และตัวบ่ งชี้ ที่ 5 ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ย น สถานศึ กษาส่ วนใหญ่ มี ผลการ
ประเมินในระดับพอใช้มากที่สุด (ร้ อยละ73.22) ซึ่ งไม่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์ที่กาหนด ส่ วน
ตัวชี้ วดั ที่ 6, 12 ซึ่ งอยู่ในระดับต้องปรับปรุ ง (ร้ อยละ 0.28 เท่ากัน) เป็ นเรื่ องของประสิ ทธิ ผลของ
การจัดการเรี ย นการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ การส่ ง เสริ ม พัฒ นาสถานศึ ก ษาเพื่ อ ยกระดับ
มาตรฐาน พัฒนาสู่ ความเป็ นเลิ ศที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิ รูปการศึกษา และยังพบอีกว่าในรอบ
การประเมินทั้ง 3 รอบระยะเวลา 15 ปี จานวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินในระดับดีมากทั้ง 3
รอบ มีเพียง 354 แห่ง (10 จังหวัด) จากทั้งหมด 31,797 แห่ง ทัว่ ประเทศ จากผลการประเมินดังกล่าว
ทาให้ตอ้ งปรับปรุ งในเรื่ องของการส่ งเสริ มและพัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู ให้มีการพัฒนามาตรฐานวิชาชี พ
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่ งชำติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที3่ ) พ.ศ. 2553 (กรุ งเทพฯ: พริ กหวานกราฟฟิ ค
, 2553), ไม่ปรากฏเลขที่หน้า.
19
วิทยากร เชียงกูล, สภำวกำรณ์ศึกษำไทย ปี 2549/2550 กำรแก้ ปัญหำและกำรปฏิรูป
กำรศึกษำอย่ำงเป็ นระบบองค์ รวม (กรุ งเทพฯ: วี.ที.ซี . คอมมิวนิเคชัน่ , 2550), 4.
20
สมหวัง พิธิยานุวฒั น์, “ สมศ. มีคุณภาพโรงเรี ยนดีลดลงเร่ งหาสาเหตุ.” ไทยรัฐ (28
กุมภาพันธ์ 2551): ไม่ปรากฏเลขหน้า.
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อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ด้านการพัฒนาสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนนั้น ควรมีการพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษา จัดสาระการเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี วิจารณญาณ ความคิ ดสร้ างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง มี วิสัยทัศน์ มีทกั ษะใน
การแสวงหาความรู ้ ด้วยตนเองเป็ น รั กการเรี ย นรู ้ และพัฒนาตนเองอย่าง บรรลุ ตามาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ ของหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 พร้ อมกับส่ งเสริ ม สนับสนุ น
การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาเทคนิคการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย
พัฒนาสื่ อนวัตกรรม และส่ งเสริ มให้มีการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ อย่างเป็ นระบบ21 นอกจากนี้ ยงั
พบว่า ผลการทดสอบ จากสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) องค์การมหาชน ซึ่งดาเนินงาน
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยเรื่ องของประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษา ให้การศึกษาทุกประเภทการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สูงขึ้นสู่ ระดับสากล
พร้ อมทั้งจัดกระบวนการทดสอบ ที่ เชื่ อมโยงกับหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน การพัฒนาการ
ทดสอบระบบการศึ กษาในส่ วนต่างๆ เช่ น การวัดผลของครู ในห้องเรี ยน ในระดับการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อทาให้ครู มีแนวทางในการวัดผลนักเรี ยนไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ในภาพรวม
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ในปี การศึกษา 2557 พบว่า ผลการ
วิเคราะห์สถิ ติพ้ืนฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ระดับประถมศึกษาปี ที่ 6) รายวิชาที่ผ่านเกณฑ์มีคะแนน
อยู่ระหว่าง 50.67-56.32 คะแนน คือ รายวิชาการงานอาชี พและเทคโนโลยี วิชาสุ ขศึกษาและ
พลศึ ก ษา วิช าสั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิช าที่ ต่ า กว่า เกณฑ์มีค ะแนนอยู่ระหว่า ง
36.02-45.61 คะแนน คือ วิชาศิลปะ วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ วิชาคณิ ตศาสตร์ และ รายวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับช่วงชั้นที่3 (มัธยมศึกษาปี ที่ 3) รายวิชาที่ผา่ นเกณฑ์มีคะแนน 59.32 คะแนน คือ
รายวิชาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาที่ต่ากว่าเกณฑ์มีคะแนนอยูร่ ะหว่าง 29.65-46.79 คะแนน
คื อ วิช าการงานอาชี พ และเทคโนโลยี วิช าสังคมศึ ก ษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาศิ ล ปะ วิช า
วิท ยาศาสตร์ วิช าภาษาไทย วิช าภาษาต่ า งประเทศและวิช าคณิ ตศาสตร์ และระดับ ช่ วงชั้นที่ 4
(มัธยมศึกษาปี ที่ 6) รายวิชาที่ผา่ นเกณฑ์มีคะแนนอยูร่ ะหว่าง 50.76-51.94 คะแนน คือ วิชาสุ ขศึกษา
และพลศึกษา และ วิชาภาษาไทย รายวิชาที่ต่ากว่าเกณฑ์มีคะแนนอยูร่ ะหว่าง 21.74-49.01 คะแนน
คือ วิช าการงานอาชี พและเทคโนโลยี วิชาสังคมศึ ก ษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาศิ ล ปะ วิชา
วิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบผลการทดสอบ ระหว่างปี
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, “สรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ .ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,”
มกราคม 2556.
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การศึกษา 2556 กับ ปี การศึกษา 2557 พบว่า คะแนนจากการทดสอบทั้ง 2 ปี มีผลคะแนนไม่ต่างกัน
นัก และยัง มี ร ายวิ ช าที่ ต่ า กว่า เกณฑ์ ที่ ก าหนด เหมื อ นกัน และเพิ่ ม ขึ้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่า คุ ณ ภาพ
การศึกษายังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องเท่าที่ควร22 สาหรับการสดทดสอบความถนัดทัว่ ไป
(GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ในปี 2557 พบว่า คะเฉลี่ยเกือบทุกวิชายังคง
ได้ไม่ถึงครึ่ ง มีเพียงวิชา GAT ความถนัดทัว่ ไป GAT 1 และ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชี พครู เท่านั้น
ที่มีคะแนนเฉลี่ยเกินครึ่ ง ส่ วนคะแนนต่าสุ ด พบว่า มีวชิ าที่ได้คะแนน 0.00 จานวน 4 วิชา ได้ GAT
1, GAT 2 และ PAT 1 ความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ นอกจากนี้ ในด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา
นานาชาติ ตามโครงการ The Programme for International Student Assessment (PISA) ในปี พ.ศ.
2555 เป็ นการประเมินว่านักเรี ยนที่กาลังจะจบการศึกษาภาคบังคับได้รับความรู ้ และทักษะสาคัญ
หลักๆ ที่จาเป็ นต้องใช้ในการมีส่วนร่ วมในสังคมปั จจุบนั มากน้อยเพียงใด ซึ่ งการประเมินผล PISA
จะเน้นให้ความสาคัญสามด้าน คือ คณิ ตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์ ผลการประเมินนั้นจะ
แสดงให้เห็ นว่านักเรี ยน และประเทศที่ มีการยกระดับคุ ณภาพระบบการศึ กษา มี การพัฒนาด้าน
การศึกษาในลักษณะใด ผลการประเมิน PISA. ในปี พ.ศ. 2555 ในภาพรวม พบว่า ประเทศไทย มี
ผลการประเมินจัดอยูใ่ นกลุ่มต่า เพราะมีคะแนนเฉลี่ ยต่ากว่าค่าเฉลี่ ย OECD ทั้งสามด้าน คือ ด้าน
คณิ ตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย OECD อยูท่ ี่ 494 คะแนน ประเทศไทยได้ 427 คะแนน ด้านการอ่าน
คะแนนเฉลี่ย OECD อยูท่ ี่ 496 คะแนน ประเทศไทยได้ 441 คะแนน และด้านวิทยาศาสตร์ คะแนน
เฉลี่ย OECD อยูท่ ี่ 501 คะแนน ประเทศไทยได้ 444 คะแนน ซึ่ งผลการทดสอบก็ไม่แตกต่างจาก
รอบที่ผา่ นมา การที่มีนกั เรี ยนที่ไม่ถึงมาตรฐานต่ าสุ ดเป็ นจานวนมาก เป็ นประเด็นที่สาคัญและถื อ
เป็ นเรื่ องจาเป็ นที่ ตอ้ งมี การยกระดับอย่างเร่ งด่ วน เพราะถื อว่า เป็ นกลุ่ มเสี่ ยงที่ จะไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากความรู ้ ที่ได้เรี ยนรู ้ มา และเป็ นข้อมูลที่ช้ ี นัยถึ งคุ ณภาพการศึกษาและศักยภาพของ
ต้นทุนมนุษย์ในอนาคต23ด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิ ตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ (TIMSS 2011)
ของนักเรี ยนชั้น ม.2 พบว่า วิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทั้ง 2 วิชาของไทยต่ ากว่าค่าเฉลี่ ย 500
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สถาบันทดสอบการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน). ค่ ำสถิติพนื้ ฐำนผลกำรสอบ
โอเน็ต(O-NET) ปี กำรศึกษำ 2557, เข้าถึงเมื่อ 8 กันยายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.One
tresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx
23
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) . ผลการประเมิน
PISA 2012 (คณิ ตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์ )
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คะแนน ซึ่ งคณิ ตศาสตร์ ประเทศไทยได้ 427 คะแนน และวิทยาศาสตร์ 451 คะแนน 24 คุ ณภาพ
การศึ ก ษาพื้นฐานของไทยตกต่ า เห็ นได้จากการประเมิ นจากองค์ก รภายในประเทศ สานักงาน
รั บ รองมาตรฐานและคุ ณ ภาพการศึ ก ษา(สมศ.)การประเมิ น ครู โ ดยส านัก งานคณะกรรมการ
ข้า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา (กคศ.) การประเมิ นผลนัก เรี ย นโดยสถาบันทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และการสอบที่จดั โดยองค์กรในต่างประเทศ เช่น PISA/ TIMSS และยัง
พบว่า 74% อ่า นภาษาไทยไม่ รู้เรื่ อง คื อ มี ต้ งั แต่ อ่า นไม่ออก อ่ านแล้วตี ความไม่ ได้ วิเคราะห์
ความหมายไม่ถูก หรื อแม้แต่ไม่สามารถใช้ภาษาไทยให้เป็ นประโยชน์ในการศึ กษาวิชาอื่ นๆได้
คุณภาพที่ตกต่าย่อม หมายถึง วิชาการและองค์ความรู ้ที่เรามีอยูร่ ะบบการศึกษาไทยต่ากว่ามาตรฐาน
หมายถึ ง ระบบการถ่ า ยทอดความรู ้ รวมทั้ง ด้า นครู ผูส้ อนมี ค วามรู ้ ต่ า กว่า มาตรฐาน หมายถึ ง
ความด้อยคุ ณภาพของระบบสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ต่างๆ เช่ น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อ
การสร้ า งบรรยากาศแห่ ง การเรี ยนรู ้ ด้า นผู้บ ริ หาร คื อ ยัง ขาดทัก ษะและความช านาญใน
การบริ หารงานวิชาการ ขาดเครื่ องมือที่เรี ยกว่า นวัตกรรมการบริ หารที่ตรงประเด็นและเหมาะสม
ในการบริ ห ารงานในสถานศึ ก ษา ซึ่ งนวัต กรรมจะเป็ นเครื่ อ งที่ ช่ ว ยพัฒ นาและแก้ปั ญ หาใน
การบริ หารและจัดการองค์กรเพื่อมุ่งไปสู่ คุณภาพ25 จากสภาพการณ์ ปัญหาที่กล่าวมายังมีประเด็น
ส าคัญ ที่ ส านัก งานเลขาธิ ก ารสภาพการศึ ก ษาได้ร ายงานผลวิ จ ัย เรื่ อ งวิ จ ัย ในเรื่ อ งผลกระทบ
โลกาภิวฒั น์ ต่อการจัดการศึกษาไทย ในทศวรรษหน้า มีแนวโน้มด้านผูบ้ ริ หารว่า มีการเกิ ดกลุ่ ม
ผูบ้ ริ หาร “ตกยุค” จากสภาพการแข่งขัน ส่ งให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาจานวนหนึ่ ง โดยเฉพาะผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานของรั ฐ ที่ ไ ม่ ส ามารถพัฒ นาทัก ษะการบริ หารจั ด การสมัย ใหม่ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ขาดความ สามารถและนวัตกรรมในการบริ หารเชิ งรุ ก ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ยึดติ ดกับระบบราชการ ขาดความยืดหยุ่น กลายเป็ นผูท้ ี่ ตกกรอบจากการแข่งขัน โดย
ผูบ้ ริ หารกลุ่มนี้จะถูกแรงกดดันจากผูบ้ ริ หารระดับสู งและกฎระเบียบของราชการจนในสุ ดกลายเป็ น
กลุ่มที่ขาดความก้าวหน้าทางอาชี พ แต่อาจยังอยูใ่ นสถาบันการศึกษานั้นต่อไปจนเกษียณอายุหรื อ
ลาออกก่อนการเกษียณอายุ26 นอกจากนี้ ยงั พบว่าอีกว่า การพัฒนาการสร้างสรรค์คุณภาพการเรี ยน
24

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สภำวกำรณ์กำรศึกษำไทยในเวทีโลกปี 2557
(กรุ งเทพฯ: พริ กหวานกราฟฟิ ค, 2557), ช.
25
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สภำวกำรณ์กำรศึกษำไทยในเวทีโลกปี 2556
(กรุ งเทพฯ: พริ กหวานกราฟฟิ ค จากัด, 2556), 74.
26
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รำยงำนวิจัยผลกระทบโลกำภิวตั น์ ต่อกำรจัด
กำรศึกษำไทยใน 5 ปี ข้ ำงหน้ ำ (กรุ งเทพฯ: ออฟเช็ท เพรส, 2550), 9.

11
การสอนโรงเรี ยนที่มีครู ดี มีความรู้ มีความกระตือรื อร้นที่จะทาเพื่อนักเรี ยน อาจสะดุดหยุดลงได้
เมื่ อ โรงเรี ย นมี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู ้บ ริ ห ารคนใหม่ เ ขามาท างานในลัก ษณะที่ ท าให้ ค รู รู้ สึ ก ถึ ง
ความอึ ด อัด ไม่ ส่ ง เสริ ม ไม่ โ ปร่ ง ใส เป็ นต้น และมี โ รงเรี ย นจ านวนไม่ น้อ ยอยู่ใ นสภาพขาด
การสนับสนุนและอานวยความสะดวกจากผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารใช้เวลาอยูท่ ี่สถานศึกษาน้อย และไม่มี
เวลาในการรั บฟั ง ครู ท าให้ครู ที่มีความตั้ง ใจ ขาดขวัญและก าลังใจ เพราะไม่ ได้รับ การส่ งเสริ ม
สนับสนุนเท่าที่ควร27
ความเหมือนและความต่างเชิ งยุทธศาสตร์ ในการศึกษาโลก ณ ปั จจุบนั พบว่า ประเทศในโซนทวีป
อเมริ กาเหนื อมุ่งเน้นมาตรฐานการศึกษา นวัตกรรมพัฒนาการศึกษา ส่ วนโซนอเมริ กาใต้ลดความ
เหลื่ อมล้ าทางการศึ กษาและโซนยุโรป เน้นการพัฒนาด้านนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ อาทิ การยกเลิ ก
การบ้านในประเทศฝรั่ งเศส แต่เพิ่มกระบวนการเรี ยนรู ้ ในห้องเรี ยนมากขึ้น มี รูปแบบการศึ กษา
“โรงเรี ยนหลังเลิกเรี ยน” (After School) สาหรับประเทศในทวีปเอเชี ย จะมุ่งเน้นการให้เกิดระบบ
การแข่งขันทางการศึกษา ที่ทดั เทียมการศึกษาโลก เช่น ในประเทศอินโดนี เซี ย รัฐให้อิสระชุ มชน
จัดการศึกษาในพื้นที่ตนเอง ทาให้การศึกษาได้รับการพัฒนา ส่ วนนวัตกรรมที่รับ การยกย่องว่ามี
ผลในการสนับสนุนการศึกษา ในวงกว้างระดับนานาชาติ คือ นวัตกรรมการเรี ยนรู้ตลอดชี วิตของ
สหภาพยุโรป ซึ่ งเป็ นการผสมรวมของรู ปแบบ ที่ มิได้หมายถึ งเพียงแต่การสร้ าง สื่ อการเรี ยนการ
สอน เป็ นต้น28 ส่ วนนวัตกรรมในประเทศไทยนั้น กล่าวได้วา่ นวัตกรรมของผูบ้ ริ หารเมื่อประมาณ
10 ปี ก่อนคือ POSDCORB ได้แก่ (Planning, Organization, Staffing, Coordinating, Reporting,
Budgeting) หลักทั้ง 6 เรื่ องในการบริ หาร ยุคแรกก็คือ การจัดการเชิ งกลยุทธ์ ด้วยการ SWOT ช่วย
ในการวางวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ องค์กร มี Balance Score card ช่ วยให้เกิดการนา
ยุทธศาสตร์ ไปสู่ การปฏิ บตั ิ โดยมี ตวั ชี้ วดั ที่ ชัดเจนและสมดุ ลทั้งด้าน ประสิ ท ธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผ ล
กระบวนการทางาน และนวัตกรรมการพัฒนา หรื อการใช้ Strategy map เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างยุทธศาสตร์ ต่างๆ ต่อมาได้มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการคุ ณภาพที่ เชื่ อมโยงกับการ
จัดการเชิ งกลยุทธ์ และการจัดการความรู ้ นวัตกรรมที่ได้วิจยั จนกระทั้งนามาใช้กนั อย่างกว้างขวาง
คือ นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษาหรื อการประกันคุณภาพ คือ ToPSTAR ซึ่ งมุ่งให้
27

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, ”แผนยุทธศาสตร์ คุรุสภาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2551)” (เอกสารประกอบการประชุมประชาพิจารณ์ , 11
มิถุนายน 2551).
28
ลีลาภรณ์ บัวสาย, สรุ ปโครงกำร จับกระแสกำรศึกษำโลกในรอบ 3 ปี , เข้าถึงเมื่อ 8
กันยายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.trf.or.th
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เกิ ดการจัดการคุ ณภาพใน 10 ระบบที่ สัมพันธ์ กนั ของสถานศึ กษาและนวัตกรรมการเทียบระดับ
หรื อ Benchmarking ซึ่ งมุ่งหมายให้เกิดการก้าวกระโดดของการพัฒนาคุณภาพ แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอ
สาหรับการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในยุคของ การปฏิรูปการศึกษาและการ
เปลี่ยนแปลงในบริ บทต่างๆ ในปั จจุบนั 29 เห็นได้จากผลการดาเนิน การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ของโรงเรี ยน ตามโครงการ หนึ่งโรงเรี ยน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ” ประจาปี 2557 พบว่ามี
จานวนนวัตกรรมทั้งหมดที่ ไ ด้ตามเกณฑ์เพี ย ง 74 ผลงาน ประกอบด้วยเหรี ย ญทอง 19 ผลงาน
เหรี ยญเงิน 30 ผลงาน และเหรี ยญทองแดง 25 ผลงาน สรุ ปได้จาก 74 ผลงาน พบว่านวัตกรรมที่มี
จานวนมากที่สุด คือ นวัตกรรมด้านจัดกระบวนการเรี ยนรู้จานวน 65 นวัตกรรม รองลงมาเป็ นด้าน
การบริ หารและการจัดการสถานศึกษารวม 6 นวัตกรรมและด้านแหล่งเรี ยนรู ้จานวน 3 ด้าน30 ส่ วน
ในปี พ.ศ. 2558 พบว่ามีสถานศึกษาที่ส่งนวัตกรรมเข้าร่ วมคัดสรรจาแนกเป็ นนวัตกรรมด้านการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ จานวน 87 นวัตกรรม ด้านสิ่ งประดิ ษฐ์และเทคโนโลยีจานวน 79 นวัตกรรม
ด้านการวัดผลประเมินผลจานวน 1 นวัตกรรม ด้านการบริ หารจานวน 3 นวัตกรรม และการจัดการ
สถานศึก ษาจานวน 61 นวัตกรรม ด้ านจิตวิทยาจานวน 8 นวัตกรรม ด้านหลักสู ตรจานวน 12
นวัตกรรม ด้านแหล่งเรี ยนรู ้ จานวน 36 นวัตกรรม และด้านอื่นๆ จานวน 11 นวัตกรรม ผลจากปี
2557-2558 เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้วพบว่ามีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นนวัตกรรมด้าน
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เป็ นส่ วนใหญ่ นวัตกรรมด้านการบริ หารและการจัดการสถานศึกษานั้น
ยังคงมีนวัตกรรมที่เกิ ดขึ้นใหม่น้อย และผลประเมิ นอยู่ในระดับคุ ณภาพค่อนข้างต่ า31 นวัตกรรม
การศึ กษาของโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ ยังขาดการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน (Learning Organization) อย่างเป็ น
ระบบ ความตระหนักและให้ความสาคัญกับนวัตกรรมการศึกษาที่เป็ นตัวขับเคลื่อนแก้ปัญหา และ
คุ ณภาพการศึ ก ษายัง มี น้อย ควรส่ งเสริ มสนับสนุ นการดาเนิ นงานโครงการในทุ ก ระดับ อย่า ง
ต่ อ เนื่ อ ง กระบวนการพัฒ นานวัต กรรมการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ยัง ไม่ เ ป็ นระบบครบวงจร

29

ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์, “ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับคุณภาพของการศึกษา” มติชน
(18 พฤษภาคม 2550).
30
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, แนวทำงดำเนินโครงกำรหนึ่งโรงเรียนหนึ่ง
นวัตกรรม (กรุ งเทพฯ: โรงเรี ยนสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557).
31
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, แนวทำงดำเนินโครงกำรหนึ่งโรงเรียนหนึ่ง
นวัตกรรม ปี 2558 , เข้าถึงเมื่อ 19 เมษายน 2558, เข้าถึงได้จาก www.site.ksp.or.th/content.php
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เท่าที่ควร32 การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในทศวรรษหน้า จาเป็ นต้องเริ่ มจากแนวคิด (Idea) แล้ว
ตามมาด้วย เวลา/เงินทุน และเผยแพร่ สู่สาธารณชน แต่ปัญหาที่ผา่ นมาพบว่ามี Idea แต่ไม่มีทุนใน
การดาเนินการ บางครั้งตรงกันข้ามกับ มีเงินทุน แต่ขาด Idea ประกอบกับไม่มีเวลาพูดคุยกับคนที่มี
Idea สุ ดท้ายก็ไม่มีใครสามารถนาไปใช้จนเกิ ดประโยชน์ได้ และบางครั้ง ขาดความกล้าคิด กล้า
แตกต่าง ความติดขัดดังกล่าว เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ไม่เกิดนวัตกรรมใหม่ในการบริ หารการศึกษา ควรมี
การผลักดันให้เกิดค่านิยมร่ วมกันในองค์การนวัตกรรม ทาให้ทุกคนเห็นความสาคัญของนวัตกรรม
33

จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว จะพบปัญหา ด้านผูบ้ ริ หาร หรื อผู้
ที่ เกี่ ย วข้องกับ การจัดการศึ ก ษา และนวัตกรรมการบริ หาร มี ส่ วนท าให้คุ ณภาพของการศึ ก ษา
ด้อยลง ไม่ทนั ต่อนานาชาติ หรื อไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
นวัต กรรมการบริ ห ารงานวิช าการของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้นพื้ น ฐาน ซึ่ งผลการวิ จ ัย จะเป็ น
ประโยชน์สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ซึ่ งจะนานวัตกรรมที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะของสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ
เกิ ดประสิ ทธิ ผล ตามหลักการจัดการศึกษาที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และทันต่อสภาพการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552–2561) ซึ่ งรัฐบาลมี
นโยบายด้า นการศึกษา ที่จะยกระดับคุ ณภาพการศึกษา เตรี ยมความพร้ อมและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
สอดคล้องกับสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 อันเป็ นผลจากการปฏิวตั ิ ด้านดิจิตลั (Digital Revolution)
และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ที่ทาให้โลกทั้งโลกเชื่ อมโยง
และสื่ อ สารถึ ง กัน ได้อ ย่า งรวดเร็ ว จ าเป็ นต้องสร้ า งและพัฒ นาให้ ค นเป็ นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ มี
ความสามารถ มี ท กั ษะ ความถนัด ความชานาญ พร้ อมที่ จะขับเคลื่ อนและยกระดับการพัฒนา
ประเทศ ในระดับที่สูงขึ้น
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
32

สมจิต สุ วรรณบุษย์, เอกสำรทำงวิชำกำรที่ 29/549, เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2558,
เข้าถึงได้จาก www.msnl.obec.go.th/inno/innonews/2
33
จรวยพร ธรณิ นทร์ , “การเสวนา เรื่ อง “คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
สมาคมครุ ศาสตร์ สัมพันธ์ กับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของไทยในทศวรรษหน้า” (25
มกราคม 2557).
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จากสภาพความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาต่ างๆ ข้างต้นผูว้ ิจยั จึ งได้กาหนด
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. เพื่อทราบนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อทราบนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ข้ อคำถำมของกำรวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั และเป็ นแนวทางในการหาคาตอบผูว้ ิจยั
ได้กาหนดข้อคาถามของการวิจยั ดังนี้
1. นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็ นอย่างไร
2. นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ลักษณะเป็ นอย่างไร
สมมุติฐำนของกำรวิจัย
1. นวัต กรรมการบริ หารงานวิ ช าการของผู้บ ริ หารสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน เป็ น
พหุนวัตกรรม
2. นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ลักษณะเป็ นพหุนวัตกรรม
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การวิจยั เพื่อศึกษาวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผูว้ ิจยั ได้ก าหนดกรอบแนวคิ ดในการวิจยั จากองค์ความรู ้ ในเรื่ องของนวัตกรรมการ
บริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ตามพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)พ.ศ.
2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 34 ซึ่ งเป็ นกฎหมายแม่บทในการบริ หารและการจัดการศึกษา ใน
มาตราที่ 4 ได้บญั ญัติไว้วา่ “สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า สถานศึกษาที่จดั การศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน “การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน” หมายความว่ า การศึ ก ษาก่ อ นระดับ อุ ด มศึ ก ษา ”ผู้บ ริ หาร
สถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชี พที่รับผิดชอบบริ หารสถานศึกษาแต่ละแห่ ง ทั้งของรัฐ
34

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่ งชำติ
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที3่ ) พ.ศ. 2553 (กรุ งเทพฯ: พริ กหวาน
กราฟฟิ ค, 2553).
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และเอกชน ส่ วนด้านการบริ หารและการจัดการศึ กษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่ การศึ กษา โดย
คานึ งถึ ง ระดับของการศึ กษาขั้นพื้นฐาน จานวนสถานศึ กษา จานวนประชากร วัฒนธรรม และ
ความเหมาะสม จึงมีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็ น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จ านวน 183 เขต และส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา จ านวน 42 เขต พร้ อ มทั้ง ให้
กระทรวงกระจายอานาจบริ หารจัดการด้า น วิช าการ/งบประมาณ/บุ คคล/ทัว่ ไป โดยตรงไปยัง
สถานศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ.2552-2559)35 ที่กาหนด
เป้ าหมายเชิงปริ มาณ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในกลุ่มสาระหลัก ให้ได้คะแนน
เกิ นร้ อยละ 50 มุ่งยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาทุกโรงเรี ยน ให้ได้การรับรองมาตรฐาน
จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์กรมหาชน ซึ่ งเป้ าหมาย
ดังกล่าวทาให้สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การกาหนดยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิ การฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)36 ในเรื่ องของแผนพัฒนาการศึกษาให้ครอบคลุม
การยกระดับ คุ ณภาพและมาตรฐานผูเ้ รี ยน ครู ผูบ้ ริ หาร บุคลากรทางการศึ กษาและสถานศึกษา
ส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู ้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึ กษา รวมทั้ง
พัฒนาระบบบริ หารจัดการและส่ งเสริ มให้ทุกภาพส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา จากการศึกษา
พบว่า การพัฒนาการด้านนวัตกรรมตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั มี 4 ลักษณะ คือ37 1) การพัฒนานวัตกรรม
ใหม่อย่างสิ้ นเชิ ง (Radical Innovation ) ที่เป็ นการคิดค้นประดิษฐ์ข้ ึนใหม่ ทั้งสิ้ น 2) มีลกั ษณะค่อย
เป็ นค่อยไป (Incremental Innovation ) มากขึ้น กล่าวคือ มีการปรับปรุ งทั้งนวัตกรรมขบวนการและ
การปรั บ ปรุ ง นวัตกรรมผลิ ตภัณ ฑ์อย่า งกว้า งขวาง 3) นวัตกรรมที่ มี ล ัก ษณะค่ อยเป็ นค่ อยไป มี
ลักษณะของการสะสมการเรี ยนรู้(Cumulative learning ) อยูใ่ นบริ บทของสังคมหนึ่ ง เป็ นขบวนการ
ค้นพบ หรื อคิ ดค้น สิ่ งใหม่ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิ ดใหม่ หรื อความรู ้ ที่มีลกั ษณะต่อเนื่ องไม่
สิ้ นสุ ด โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ หรื อความรู ้ ใหม่ของมนุ ษย์และการค้นคว้า เทคนิ ค หรื อ
เทคโนโลยีใหม่ และ 4) มีลกั ษณะส่ งเสริ มให้เกิดการสร้างนวัตกรรมอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ มี
35

สานักงานคณะการการการศึกษาแห่งชาติ, แผนกำรศึกษำแห่ งชำติ ฉบับปรับปรุ ง
(พ.ศ.2552 – 2559) (กรุ งเทพฯ: สานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา, 2540).
36
แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับทีส่ ิ บเอ็ด (พ.ศ. 2555 – 2559),
เข้าถึงเมื่อ 28 เมษายน 2558, เข้าถึงได้จาก http:// www.banprak-nfe.com/doc/plan-e-25552559.pdf
37
กีรติ ยศยิง่ ยง, องค์ กรแห่ งนวัตกรรม แนวคิดและกระบวนกำร (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552),4.
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การส่ งเสริ มให้มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมีการกาหนดนโยบาย และกฎหมายอย่างชัดเจน เปิ ด
โอกาสให้นกั วิจยั ของรัฐสามารถก้าวขึ้นเป็ นผูน้ าในการสร้างนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ได้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับสานักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ38 ได้กล่าวไว้วา่ นวัตกรรม คือ สิ่ งใหม่ที่เกิดจากการใช้
ความรู ้ แ ละความคิ ด สร้ า งสรรค์ที่ มี ป ระโยชน์ ต่อ วงการการศึ ก ษาต่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมและ
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาครู นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึ กษา กล่าวว่า นวัตกรรมเป็ น
ความคิดใหม่ การกระทาใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน นามาพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมให้ดีข้ ึนและเมื่อ
น ามาใช้ง านก็ ท าให้ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เมื่ อ น านวัต กรรมมาใช้ใ นการศึ ก ษา เรี ย กว่ า
นวัตกรรมการศึ กษา นวัตกรรมมี ความสาคัญในการบริ หารการศึ กษามากขึ้ นในยุคปั จจุ บนั คื อ
1) เพื่อให้ทนั สมัยต่อการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพสังคมที่เปลี่ ยนไป 2) เพื่อแก้ไข
ปั ญหาทางการศึกษาบางอย่างที่ไม่เกิดประสิ ทธิ ภาพ 3) เพื่อแก้ไขปั ญหาการบริ หารงานวิชาการใน
สถานศึ ก ษา อาทิ เ ช่ น การท าให้จ านวนผูเ้ รี ย นเพิ่ ม ขึ้ น การพัฒนาหลัก สู ต รให้ท ัน สมัย การจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ การผลิ ตและพัฒนาสื่ อใหม่ๆ และการวัดผลประเมินผล 4) เพื่อตอบสนอง
การเรี ยนรู ้ ของมนุ ษย์ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยระยะเวลาที่ส้ ันลง และ 5) เพื่อช่ วยให้การใช้ทรัพยากร
ทางการเรี ยนรู ้ หรื อด้านการศึกษาให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี งบประมาณ พ.ศ. 255839 จึงมีนโยบาย
เร่ งพัฒนาความแข็งแกร่ งทางการศึกษา ให้ผเู ้ รี ยนทุกระดับทุกประเภทรวมถึ งเด็กพิการ และด้อย
โอกาส มีความรู ้ และทักษะแห่ งโลกยุคใหม่ควบคู่กนั ไปโดยเฉพาะทักษะ การอ่าน การเขียน และ
การคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่ การศึกษาระดับสู ง และโลกของการทางาน และเร่ งยกระดับความ
แข็งแกร่ งมาตรฐานวิชาชี พครู และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ให้ครู เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถและทักษะที่
เหมาะสมกับกาพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความสามารถ รู ้จกั ใช้นวัตกรรม
ในการบริ ห ารจัด การและเป็ นผูน้ าทางวิช าการ ครู แ ละผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาประพฤติ ต นเป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่ผเู ้ รี ยน สร้างความมัน่ ใจและไว้วางใจ ส่ งเสริ มให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรี ยน
ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ พร้อมกับส่ งเสริ มการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักงาน

38

สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, สุ ดยอดนวัตกรรมไทย (กรุ งเทพฯ: สานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติและเทคโนโลยี, 2550).
39
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน ปี งบประมำณ พ.ศ.2558 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จากัด, 2557).
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้น 7 ทิศทาง40 ประกอบด้วย 1) พัฒนาการบริ หารจัดการ
โรงเรี ยน 2) พัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 3) พัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนด้านภาษา การ
คิดคานวณ ด้านการใช้เหตุผล 4) เสริ มสร้ างโอกาส และความเท่าเที ยมของเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ 5) พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมือง 6) พัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู 7) ประเมิน
คุณภาพและประสิ ทธิภาพการบริ หารและการจัดการ เป็ นต้น จากการศึกษางานวิจยั ของ จารุ วรรณ
นาตัน41 ที่ศึกษาเกี่ยวกับ นวัตกรรมการบริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้า นของขอบข่ า ยงานการบริ ห ารงานวิ ช าการ ทั้ง 12 งาน พบว่า 1) ด้า นการพัฒ นาหลัก สู ต ร
สถานศึ ก ษา นวัต กรรมที่ ถู ก ใช้ คื อ นวัต กรรมการบู ร ณาการหลัก สู ต ร 2) ด้า นการพัฒ นา
กระบวนการเรี ยนรู ้ นวัตกรรมที่ถูกใช้ คือ นวัตกรรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 3) ด้านการ
วัดผล ประเมินผลเทียบโอนการเรี ยน นวัตกรรมที่ถูกใช้ คือ นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐาน 4) ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา นวัตกรรมที่ถูกใช้ คือ นวัตกรรมแบบรวมทุก
ชั้น เรี ย น หรื อ ศู น ย์เ รี ย นรวม 5) ด้า นการพัฒ นาสื่ อ นวัต กรรม และเทคโนโลยีเ พื่ อ การศึ ก ษา
นวัตกรรมที่ถูกใช้ คือ นวัตกรรมการใช้เทคโนโลยี สื่ อ ICT และนวัตกรรมทางการศึกษา 6) ด้าน
การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ นวัตกรรมที่ถูกใช้ คือ นวัตกรรมการสร้าง พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ และปรับภูมิ
ทัศน์ในโรงเรี ยน 7) ด้านการนิเทศการศึกษา นวัตกรรมที่ถูกใช้ คือ นวัตกรรมการบริ หารจัดการที่มี
ประสิ ทธิภาพ 8) ด้านการแนะแนวการศึกษา นวัตกรรมที่ถูกใช้ คือ นวัตกรรมการบริ หารจัดการที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ 9) ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพในสถานศึ ก ษา นวัตกรรมที่ ถูใช้ คื อ
นวัตกรรมการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ 10) ด้านการส่ งเสริ มความรู ้ ทางวิชาการ แก่ชุมชน
นวัตกรรมที่ ถูก ใช้ คื อ นวัตกรรมแบบแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นชุ มชน 11) ด้านการประสานความ
ร่ วมมื อในการพัฒนาวิช าการกับ สถานศึ ก ษาและองค์ก รอื่ น นวัต กรรมที่ ถู ก ใช้ คื อ นวัตกรรม
นวัตกรรมเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 12) ด้านการ
ส่ งเสริ มและสนับสุ นนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครั ว องค์กร หน่ วยงาน และ สถาบันอื่ นที่ จดั
การศึ ก ษา นวัต กรรมที่ ถู ก ใช้ คื อ นวัต กรรมเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการพัฒ นาวิ ช าการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น
40

สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, ทิศทำงกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
กำรศึกษำปี งบประมำณ 2558-2560 (กรุ งเทพฯ: สานักกิจการโรงพิมพ์, 2558).
41
จารุ วรรณ นาตัน, “นวัตกรรมการบริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก”
(วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556).
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ในส่ วนการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงศึกษาธิ การ
ก าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารกระจายอ านาจการบริ ห ารและการจัด การศึ ก ษามี 17 ข้อ
ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหรื อการดาเนิ นการเกี่ ยวกับการให้ความเห็ นการพัฒนาสาระหลักสู ตร
ท้องถิ่ น 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนา
หลักสู ตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ 6) การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา 7) การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่ งเสริ มให้
มีแหล่งเรี ยนรู ้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 12) การส่ งเสริ มชุ มชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสาน
ความร่ วมมื อในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 14) การส่ งเสริ มและสนับสนุ น
งานวิช าการแก่ บุ คคล ครอบครั ว องค์กร หน่ วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่ นที่ จดั
การศึกษา 15) การจัดทาระเบียบและแนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 16) การ
คัด เลื อ กหนัง สื อ แบบเรี ย นเพื่ อ ใช้ใ นสถานศึ ก ษา และ17) การพัฒ นาและใช้เ ทคโนโลยี เ พื่ อ
การศึกษา42 ผูว้ ิจยั ได้ประมวลสรุ ปแนวคิดเกี่ ยวกับนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วนามาสร้างเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั (Conceptual Framework) เพื่อเป็ น
แนวทางการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ แสดงรายละเอียดตามแผนภูมิดงั นี้

42

กระทรวงศึกษาธิการ, กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรกระจำยอำนำจกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550 (ม.ป.ท., 2550), 7.
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กรอบนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ
1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
2 .แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุ ง
(พ.ศ.2552 – 2559)
3. แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11
พ.ศ. 2555 – 2559

ประมวลองค์ความรู ้
จากผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

นวัตกรรมการบริ หาร
งานวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ขอบข่ายงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คุณลักษณะของ
สถานศึกษา (ระดับ/ขนาด)

แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมกำรบริหำรงำนวิชำกำร
1.สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.สานักนวัตกรรมแห่งชาติ
4.สานักนวัตกรรมการจัดการศึกษา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ, กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550 (ม.ป.ท., 2550), 7.
: กี รติ ยศยิ่งยง, องค์ กรแห่ งนวัตกรรม แนวคิดและกระบวนกำร (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 4.
: จารุ วรรณ นาตัน, “นวัตกรรมการบริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก ” (วิทยานิ พนธ์
ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556).
: แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึก ษำธิกำร ฉบับที่สิบเอ็ด (พ.ศ.2555 – 2559), เข้าถึงเมื่อ
28 เมษายน 2558, เข้าถึงได้จาก http:// www.banprak-nfe.com/doc/plan-e-2555-2559.pdf
: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่ งชำติ พ.ศ.2542
แก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2). พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (กรุ งเทพฯ: พริ กหวานกราฟฟิ ค,
2553).
: สานักงานคณะการกมารการศึ กษาแห่ งชาติ , แผนกำรศึ กษำแห่ งชำติ ฉบั บปรั บปรุ ง
(พ.ศ.2552 – 2559) (กรุ งเทพฯ: สานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา, 2540).

20
: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พืน้ ฐำน ปี งบประมำณ พ.ศ. 2558 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุ มสหกรณ์การเกษตรแห่ งประเทศไทย
จากัด, 2557).
: สานัก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน, กำรบริ หำรงำนวิช ำกำรสถำนศึ กษำขั้น
พืน้ ฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร (กรุ งเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2546).
: สานักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ , สุ ดยอดนวัตกรรมไทย (กรุ งเทพฯ: สานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติและเทคโนโลยี, 2550).
: สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ทิศทำงกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ
ปี งบประมำณ 2558-2560 (กรุ งเทพฯ: สานักกิจการโรงพิมพ์, 2558).
นิยำมคำศัพท์เฉพำะ
นวัตกรรมกำรบริหำรงำนวิชำกำร หมายถึง การนาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม ที่มีอยู่
แล้วพัฒนาต่อยอด ดัดแปลง หรื อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทของสถานศึกษา หรื อคิดค้นขึ้น
ใหม่ เป็ นนวัตกรรมใหม่ที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาสามารถนานวัตกรรมนั้นไปใช้ในการบริ หารงาน
วิชาการในสถานศึกษา เพื่อพัฒนางานในสถานศึกษา หรื อแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา เพื่อ
มุ่งหวังประโยชน์สูงสุ ดแก่ผเู ้ รี ยน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
ผู้บริ หำรสถำนศึกษำ หมายถึง บุคลากรวิชาชี พที่รับผิดชอบบริ หารสถานศึกษาแต่ละ
แห่ ง ของรั ฐ สั งกัดสานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาและส านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อทราบนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทราบนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้น
พื้ นฐานที่ เหมาะสมตามคุ ณลัก ษณะของสถานศึ ก ษา และเพื่ อยื นยันนวัตกรรมการบริ ห ารงาน
วิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมตามคุ ณลักษณะของสถานศึกษา ผูว้ ิจยั ได้
ศึ ก ษาวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้อง ทั้ง หลัก การแนวคิ ด ทฤษฎี งานวิจยั ทั้ง ในและต่ า งประเทศ สรุ ป
ประเด็นและสาระสาคัญเพื่อนาสู่ แนวคิดการศึกษาวิจยั ดังนี้
นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ความเป็ นมาและพัฒนาการของนวัตกรรม
นวัตกรรม (Innovation) ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
สังคม การเมื อง และนวัตกรรมของมนุ ษย์จนแยกจากกันไม่ ออก ส่ ง ผลให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
โครงสร้างการอุตสาหกรรมการผลิตและการบริ การ ตลอดจนโครงสร้างทางสังคม อีกทั้งเป็ นแรง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความเจริ ญเติบโตเศรษฐกิจ และเพิ่มพูนความสามารถเชิ งการแข่งขันของ
ประเทศ ดังนั้น หากสรุ ปพัฒนาการของนวัตกรรม สามารถแบ่งได้ 5 ยุค คือ1
ยุคเริ่ มแรก (ระหว่างปี ค.ศ. 1770 – 1840)
ประเทศอังกฤษเป็ นประเทศแรกและเป็ นผูน้ าของโลกทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในยุคนี้ เนื่ องจากได้พฒั นาระบบกลไกทางกลศาสตร์ ในอุ ตสาหกรรมทอผ้า ท าให้ท างานเกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งขึ้ นส่ ง ผลให้ป ระเทศอังกฤษสามารถสร้ างความได้เปรี ยบเชิ ง
การแข่งขัน
ยุคที่สอง (ระหว่างปี ค.ศ. 1840-1890)
ประเทศอังกฤษยังครองความเป็ นผูน้ าทางด้านนวัตกรรมในการคิดค้นเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เช่นพลังไอน้ า ฯลฯ จนกระทัง่ ในปี ค.ศ.1890 อังกฤษก็ได้พฒั นารถจักรพลังไอน้ าขึ้น และ
1

กีรติ ยศยิง่ ยง, องค์ กรแห่ งนวัตกรรม แนวคิดและกระบวนการ (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 2.
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ถือว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นของการปฏิบตั ิอุตสาหกรรม
ยุคที่สาม (ระหว่างปี ค.ศ. 1890-1930)
สหรัฐอเมริ กาและเยอรมัน ได้เร่ งส่ งเสริ มการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จนสามารถก้าวขึ้น
เป็ นผูน้ าทางเทคโนโลยีดา้ นวิศวกรรมไฟฟ้ า เคมี การถลุ งเหล็ก การต่อเรื อ และอุตสาหกรรมหนัก
อื่นๆ ได้ในระยะเวลาต่อมา
ยุคที่สี่ (ระหว่างปี ค.ศ. 1930-1970)
ประเทศญี่ปุ่น เร่ งส่ งเสริ มให้มีการสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิตขนาดใหญ่ (Mass
Production) เช่ น เทคโนโลยี ก ารผลิ ต รถยนต์ ฯลฯ จนสามารถก้ า วขึ้ น มาเที ย บเคี ย งอัง กฤษ
สหรัฐอเมริ กาและเยอรมันได้
ยุคที่หา้ (ระหว่างปี ค.ศ. 1970-ปัจจุบนั )
สหรัฐอเมริ กา จัดให้มีการส่ งเสริ มนวัตกรรม รวมไปถึงการออกกฎหมาย เพื่อส่ งเสริ ม
ให้เกิ ดการสร้ างสรรค์นวัตกรรมทางด้านการสื่ อสาร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีดิจิตอลจนสามารถ
กลับมาเป็ นผูน้ าทางด้านนวัตกรรมสาขานี้ได้อีกครั้งหนึ่ง
จากการพัฒนาการด้านนวัตกรรมในแต่ละยุคทั้ง 5 ยุคนั้น สามารถสรุ ปนวัตกรรมตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั ได้ เป็ น 4 ลักษณะ คือ
ความหมายของนวัตกรรม
นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก Innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทาสิ่ งใหม่
ขึ้นมา ซึ่ งสอดคล้องกับความหมายของคาว่า นวัตกรรม ที่ รูปศัพท์เดิ มมาจากภาษาบาลี คือ นว +
อตต + กรรม กล่าวคือ นว แปลว่าใหม่ อัตต แปลว่า ตัวเองและกรรม แปลว่า การกระทา เมื่อนาคา
นว มาสนธิ กับอัตต จึงเป็ น นวัตต และเมื่อรวมคา นวัตต มาสมาส กับกรรม จึงเป็ นคาว่า นวัตกรรม
แปลตามรากศัพท์เดิ มว่า การกระทาที่ ใหม่ของตนเอง หรื อการกระทาของตนเองใหม่2นวกรรม
(Innovation) มาจากคาในพจนานุกรรม สองคา คือ นว + กรรม
คาว่า
นว
หมายถึง
ใหม่
คาว่า
กรรม หมายถึง
ความคิดและการกระทา
ดังนั้น นวกรรม หมายถึง ความคิดและการกระทาใหม่ๆ ที่ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ในสังคมของเรา ถึ งแม้วา่ ความคิดและการกระทาใหม่ๆ ในสังคมนั้นจะเคยใช้ในสังคมอื่นได้ผลดี
2

ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบราชการไทย, สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.)ภาครัฐ “คอลัมนวัตกรรมการบริ หารจัดการภาครัฐ” เข้าถึงเมื่อวันที่ 17
พฤศจิกายน 2557 เข้าได้จาก http://www.opdc.go.th/psic/main.php
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งามแล้วก็ตาม ถ้าเป็ นความคิดและการกระทาใหม่ที่นามาใช้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมของ
เราในระยะแรกก็ ถือว่าเป็ น นวกรรม3
สานักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ ได้ให้ความหมายว่า “นวัตกรรม” คือ สิ่ งใหม่ที่เกิ ดจาก
การใช้ความรู ้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม4
กิดานันท์ มลิทอง ได้ให้ความหมายว่า “นวัตกรรม” คือ แนวความคิดการปฏิบตั ิ หรื อ
สิ่ งประดิ ษฐ์ใหม่ๆ ที่ ยงั ไม่เคยมี ใช้มาก่อนหรื อเป็ นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิ มที่ มีอยู่แล้วให้
ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อนานวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทางานนั้นได้ผลดีมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลสู งกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ดว้ ย5
กี รติ ยศยิ่งยง ได้ให้ความหมายว่า “นวัตกรรม” คือ กระบวนการสร้างสรรค์ คิดค้น
พัฒนา สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง และมีการเผยแพร่ ออกสู่ ชุมชน ในลักษณะเป็ นของใหม่ที่ไม่เคย
มี ก่ อน หรื อของเก่ า ที่ มี อยู่แต่ เดิ ม แต่ ไ ด้รับ การปรั บ ปรุ ง เสริ ม แต่ ง พัฒนาขึ้ นใหม่ ใ ห้มี มู ล ค่ า ทาง
เศรษฐกิจสามารถนาไปใช้ในเชิงพาณิ ชย์ได้6
โรเจอร์ (Everette M. Rogers) ได้ให้ความหมายไว้วา่ “นวัตกรรม” (Innovation) คือ
ความคิด การกระทา หรื อวัตถุใหม่ๆ ซึ่ งถูกรับรู ้วา่ เป็ นสิ่ งใหม่ๆ ด้วยตัวบุคคลแต่ละคนหรื อหน่วย
อื่น ๆ ของการยอมรับในสังคม (Innovation is a New Idea, Practice or Object, That is Perceived as
New by the Individual or Other Unit of Adoption) ดังนั้น นวัตกรรมอาจหมายถึงสิ่ งใหม่ๆ
ดังต่อไปนี้7
1. สิ่ งใหม่ที่ไม่เคยมีผใู ้ ดเคยทามาก่อนเลย
2. สิ่ งใหม่ที่เคยทามาแล้วในอดีตแต่ได้มีการรื้ อฟื้ นขึ้นมาใหม่
3. สิ่ งใหม่ที่มีการพัฒนามาจากของเก่าที่มีอยูเ่ ดิม
3

นิพนธ์ ศุขปรี ดี, นวกรรมเทคโนโลยีการศึกษา (กรุ งเทพฯ: นีลนารกการพิมพ์, 2519), 5.
4
สานักนวัตกรรมแห่ งชาติ, นวัตกรรมประเทศไทย Innovate Thailand (กรุ งเทพฯ:
สานักนวัตกรรมแห่งชาติ, 2549).
5
กิ ดานันท์ มลิ ทอง, เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพฯ:
อรุ ณการพิมพ์, 2543).
6
กีรติ ยศยิง่ ยง, องค์ การแห่ งนวัตกรรม แนวคิดและกระบวนการ (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 7.
7
Everette M. Rogers (1983) อ้างถึงใน กีรติ ยศยิ่งยง, องค์ การแห่ งนวัตกรรม แนวคิด
และกระบวนการ (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 6.
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เอฟเวน(Evan) ได้ใ ห้ความหมายว่า “นวัตกรรม” เป็ นกระบวนการของการพัฒนา
ความคิดใหม่8
อั้นเทอแบค (Utterback) ได้ให้ความหมายว่า “นวัตกรรม” เป็ นสิ่ งที่ต่อยอดของส่ ง
ประดิษฐ์ให้เข้าถึงและเป็ นที่ยอมรับของตลาดในลักษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อเป็ นกระบวนการ
ใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นมาใช้เป็ นครั้งแรก และทาให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ9
ทูชแมน และ เนดเลอ (Tushman and Nadler) ได้ให้ความหมายว่า “นวัตกรรม” คือ
การสร้างผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อกระบวนการที่เป็ นของใหม่10
เดอมานพลัว(Damanpour) ได้ให้ความหมายว่า “นวัตกรรม” ในแง่มุมของนวัตกรรม
องค์การ หมายถึง สิ่ งใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ในองค์การ และเป็ นที่ยอมรับของคนในองค์การ11
ฟรี แมน และ เซอรี ( Freeman and Soete) ได้ให้ความหมายว่า “นวัตกรรม” คื อ
ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ หรื อกระบวนการใหม่ หรื อที่ ได้ทาการปรั บปรุ งแล้วมาใช้ในเชิ งพาณิ ชย์เป็ นครั้ ง
แรก12
เบทดร่ า (Betje) ได้ให้ความหมายว่า “นวัตกรรม” คือ สิ่ งใหม่ที่เกิดขึ้นในธุ รกิจ ไม่ว่า
จะเป็ นเรื่ องของการผลิต การจัดจาหน่าย และไม่วา่ จะเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การ13

8

Evan W. M. , “Organizational Lag,” Human Organization 25, 1 (Spring 1966):

51-53.
9

James M. Utterback , “Radical Innovation and Corporate Regeneration,” Research
Technology Mangement 37, 4 (August 1994): 10.
10
Michael Tushman M. and D. Nadler , “Organizing for Innovation,” California
Management Review 28, 3 (Spring 1986): 74-92.
11
Fariborz Damanpour, “The Adoption of Technelogical, Adminisrative, and
Ancillary Innovations:Impact of Organizational Factors,” Journal of Management 13, 4
(Winter 1987): 675-688.
12
Chris Freeman and Luc Soete, The Economics of Industrial Innovation. 3nded.
(UK: MIT Press, 1997).
13
Paul Beije, Technological change in the Modern Economy: BASIC Topics and
New Developments (Cheltenham: Edward Elgar, 1998).
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Perz-Bustamante ได้ให้ความหมายว่า “นวัตกรรม” ว่าเป็ นเรื่ องของกระบวนการ
แสวงหา ดาเนิ นงาน จัดเก็บ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากข้อมูลในด้านการสร้ างความรู ้ การวิจยั และ
พัฒนา และการอยูร่ อด14
สมิท(Smits)ได้ให้ความหมายว่า “นวัตกรรม” เป็ นความสาเร็ จของการผสมเชื่อมโยง
ในเรื่ องของวัสดุ อุปกรณ์และความคิด ให้เป็ นประโยชน์ในเชิงสังคม15
เคอคมาHerkemaได้ให้ความหมายว่า “นวัตกรรม” เป็ นการใช้ความคิด หรื อพฤติกรรม
ที เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ ใ นองค์ ก ารและนวัต กรรมสามารถเป็ นได้ท้ ัง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ บริ ห ารใหม่ หรื อ
เทคโนโลยีใหม่ ซึ่ งอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเฉี ยบพลันหรื อค่อยเป็ นค่อยไป16
เลเมน และ ซี โฮทา(Lemon and Sahota)ได้ให้ความหมายว่า “นวัตกรรม” ว่าเป็ นผลจา
การใช้ความรู ้ในเรื่ องใหม่ และหรื อความรู ้เชิงเทคนิคใหม่ๆ ที่นาไปสู่ การพัฒนา17
DTI ได้ใ ห้ค วามหมายว่า “นวัตกรรม” คื อ ความส าเร็ จจากการใช้ประโยชน์ของ
ความคิดใหม่18
เชวลิ่ง(Schilling)ได้ให้ความหมายว่า “นวัตกรรม” ว่าเป็ นเรื่ องของการนาความคิดไปใช้
ในเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อให้ได้สิ่งใหม่หรื อกระบวนการใหม่ 19

14

Guillermo Pérez‐Bustamante, “Knowledge Management in Agile Innovative
Organizations,” Journal of Knowledge Management 3, 1 (1999): 6-17.
15
Ruud Smits, “Innovation studies in the 21 th century: Question from user’s
Perspective,” Science Direct Journals 69, 9 (December 2002): 861–883.
16
Saskia Harkema, “A Complex Adaptive Perspective on Learning within Innovation
Projects,” The Learning Oranization 10, 6 (2003): 340-346.
17
M. Lemon and P.S. Sahota, “Organizational Culture as a Knowledge Repository
for Increased Innovation Capacity,” Technovation no. 24 (2004): 483–498.
18
DTI, “Succeeding Through Innovation—Creating competitive advantage through
innovation,” 2004.
19
Melissa A. Schilling, Strategic Management of Technological Innovation, 4th
edition (New York: McGraw-Hill Education, 2012).
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จริ นทร์ อาสาทรงธรรม ได้ให้ความหมายว่า “นวัตกรรม” (Innovation) คือ การเรี ยนรู้
การผลิ ต และการใช้ประโยชน์จากความคิ ดใหม่ เพื่อให้เกิ ดผลดี ทางเศรษฐกิ จและสังคม รวมถึ ง
การก าเนิ ดผลิ ตภัณฑ์ การบริ ก าร กระบวนการใหม่ การปรั บ ปรุ ง เทคโนโลยี การแพร่ ก ระจาย
เทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีให้เป็ นประโยชน์และเกิดผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคม20
จรู ญ วงศ์สายัณห์ได้ให้ความหมายว่า นวัตกรรม “แม้ในภาษาอังกฤษเอง ความหมายก็
ต่างกันเป็ น 2 ระดับ โดยทัว่ ไป นวัตกรรม หมายถึง ความพยายามใดๆ จะเป็ นผลสาเร็ จหรื อไม่ มาก
น้อยเพียงใดก็ตามที่ เป็ นไปเพื่อจะนาสิ่ งใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ ยนแปลงวิธีการที่ทาอยู่เดิ มแล้ว กับอี ก
ระดับหนึ่ งซึ่ งวงการวิทยาศาสตร์ แห่ งพฤติกรรม ได้พยายามศึกษาถึ งที่มา ลักษณะ กรรมวิธี และ
ผลกระทบที่ มี อ ยู่ ต่ อ กลุ่ ม คนที่ เ กี่ ย วข้อ ง ค าว่ า นวัต กรรม มัก จะหมายถึ ง สิ่ ง ที่ ไ ด้ น าความ
เปลี่ ยนแปลงใหม่เข้ามาใช้ได้ผลสาเร็ จและแผ่กว้างออกไป จนกลายเป็ นการปฏิ บตั ิอย่างธรรมดา
สามัญ21
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ได้ให้ความหมายว่า “นวัตกรรม” คือวิธีการใหม่ที่อยู่ระหว่างการ
รอการยอมรับ แนวคิด รู ปแบบ ระบบ แนวปฏิบตั ิ กฎระเบียบ และสิ่ งประดิษฐ์ต่างๆ ที่เป็ นของใหม่
ไม่วา่ จะเป็ นของใหม่ท้ งั หมดหรื อใหม่บางส่ วน 22
ชัยอนันต์ สมุทวณิ ชได้ให้ความหมายว่า “นวัตกรรม” คือ สิ่ งที่มีการคิดหรื อทาขึ้นใหม่
ซึ่ งการคิดหรื อทาขึ้นใหม่น้ ี อาจเป็ นการต่อยอดมาจากสิ่ งเดิม ที่มีอยูแ่ ล้ว หรื อเป็ นการคิดใหม่ สร้าง
ทาขึ้ นโดยไม่ มีฐานเดิ มก็ ไ ด้ ซึ่ งส่ วนใหญ่นวัตกรรมจะเป็ นประเภทที่ มี การต่อยอดหรื อหาส่ วน
ประสมที่เหมาะมากกว่า ซึ่ งต้องมีประโยชน์และก่อให้เกิดความสมบูรณ์23
ไชยยศ เรื องสุ วรรณ ได้ให้ความหมายว่า “นวัตกรรม” คือ วิธีก ารปฏิ บ ตั ิ ใ หม่ ๆ ที่
แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ ๆ ขึ้นมา หรื อการปรุ งแต่งของเก่า
20

จริ นทร์ อาสาทรงธรรม, “นวัตกรรมและการใช้ภูมิปัญญาไทยให้ยงั่ ยืน,” นักบริหาร
23, 1 (มกราคม – มีนาคม 2546).
21
จรู ญ วงศ์ส ายัณห์ , เทคโนโลยีการศึ กษาและนวัต กรรม (กรุ งเทพฯ: จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2520), 37.
22
ชัยยงค์ พรหมวงศ์, การประยุกต์ งานวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึ กษา ใน
ประมวลชุ ดวิช า การวิจัยเทคโนโลยีและสื่ อการศึ กษา หน่ วยที่ 11-15, พิมพ์ ครั้ งที่ 2 (ปทุ มธานี :
สุ โขทัยธรรมาธิราช, 2540), 293.
23
ชัย อนัน ต์ สมุ ท วณิ ช , นวั ต กรรมเพิ่ ม สร้ างมู ล ค่ า และความยั่ ง ยื น ของ SMEs
(กรุ งเทพฯ: สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2549), 19.

27
ให้ใหม่เหมาะสมและสิ่ งทั้งหลายเล่านี้ ได้รับการทดลอง พัฒนามาจนเป็ นที่เชื่ อถือได้แล้วว่าได้ผลดี
ในทางปฏิบตั ิ ทาให้ระบบก้าวไปสู่ จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพขึ้น24
พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ได้ให้ความหมายว่า “นวัตกรรม” ในเชิ งเศรษฐศาสตร์ ไว้ว่า คื อ
การนาแนวคิ ดใหม่ ทรัพยากรใช้ประโยชน์จากสิ่ งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรู ปแบบใหม่ เพื่อทาให้เกิ ด
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ รวมทั้งได้กล่าวว่า ความหมายในเชิ งแคบของนวัตกรรม คือ ผลผลิตของ
ความส าเร็ จ ทางด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ร่ ว มกับ พลวัต องค์ก รทางสั ง คม ในขณะที่
ความหมายในเชิ งกว้าง หมายถึ ง แนวความคิด การปฏิ บตั ิ หรื อสิ่ งต่างๆ ที่ใหม่ต่อตัวปั จเจก หรื อ
หน่วยที่รับเอาสิ่ งเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้25
บุ ญ เกื้ อ ควรนาเวชได้ใ ห้ ค วามหมายว่ า “นวัต กรรม” หรื อ นวกรรม มาจากค า
ภาษาอังกฤษว่า “Innovation” โดยคาว่า นวัตกรรม มีรูปศัพท์เดิมมาจากภาษาบาลี คือ นว + อตต +
กรรม กล่าวคือ นว แปลว่า ใหม่ อัตต แปลว่า ตัวเอง และกรรม แปลว่า การกระทา เมื่อรวมคา นว
มาสนธิ กบั อัตต จึงเป็ น นวัตต และ เมื่อรวมคา นวัตต กับ กรรม จึงเป็ นคาว่า นวัตกรรม แปลตาม
รากศัพ ท์ เ ดิ ม ว่ า การกระท าที่ ใ หม่ ข องตนเอง หรื อ การกระท าของตนเองที่ ใ หม่ ส่ ว นค าว่ า
“นวกรรม” ที่มีใช้กนั มาแต่เดิม มีรากศัพท์เดิ มมาจากคาว่า นว แปลว่า ใหม่ กรรม แปลว่า การกระทา
จึงแปลตามรู ปศัพท์เดิ มว่าเป็ นการปฏิ บตั ิ หรื อการกระทาใหม่ๆ ในความหมายโดยทัว่ ไปแล้วสิ่ ง
ใหม่ๆ อาจหมายถึ งความคิ ด วิธีปฏิ บ ตั ิ วัตถุ หรื อสิ่ งของที่ ใ หม่ ซึ่ งยัง ไม่เป็ นที่ รู้จกั มาก่ อน คาว่า
นวัตกรรมนี้อาจมีผใู ้ ช้คาอื่นๆ อีก เช่น นวัตกรรม ความจริ งแล้วก็เป็ นคาๆ เดียวกันนัน่ เอง 26
ประพนธ์ ผาสุ กยึด ได้ให้ความหมายว่า “นวัตกรรม” คือสิ่ งใหม่ ที่แปลกไปจากเดิ ม
ฉี กแนวจากสิ่ งเดิ มๆ ที่ เราทากันอยู่ ไม่ใช่ เพียงแต่เทคโนโลยี ถ้านวัตกรรมที่ เกิ ดขึ้ นในองค์กร ก็
กระทบต่อคนในองค์กร ถ้านวัตกรรมในการศึ กษาก็กระทบต่อผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และสิ่ งใหม่ที่ว่านี้

24

ไชยยศ เรื องสุ วรรณ, หลักการทฤษฎีเทคโนโลยีและนวั ต กรรมทางการศึ กษา
(มหาสารคาม: ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาสารคาม, 2521).
25
พันธุ์อาจ ชัยรัตน์, บทนาเบือ้ งต้ นของการจัดการนวัตกรรม,การจัดการนวัตกรรม
สาหรั บผู้บริ หาร (กรุ งเทพฯ: สานักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ,
2547).
26
บุ ญเกื้ อ ควรนาเวช, นวัตกรรมการศึ กษา (กรุ งเทพฯ: จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ,
2542), 9.

28
อาจจะไม่ได้ใหม่ในโลก คือ ที่อื่นเขามีแล้ว แต่เราไม่มีแล้วนามาทาให้สิ่งนี้ เกิ ดขึ้นที่น้ ี ครั้งแรก แต่
นวัตกรรม คือ เรามาเปลี่ยนแปลงให้มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นที่นี่27
ประนอม เดชชัย ได้ให้ค วามหมายว่า “นวัตกรรม” คือ แนวคิด มีระบบ ระเบียบ มี
กระบวนการ มีหลักปฏิ บตั ิ และเป็ นสิ่ งประดิ ษฐ์ ซึ่ งแนวคิดนวัตกรรมเป็ นความคิดใหม่หรื อการ
นาเอาสิ่ งใหม่เข้ามาเพิ่ม หรื อมีการเปลี่ ยนแปลงปรับปรุ งของเดิ มให้มีคุณภาพสู งขึ้น หรื อเป็ นการ
ค้นพบวิธีการใหม่ และประดิ ษฐ์สิ่งใหม่ข้ ึน เหล่านี้ จะต้องผ่านการพิสูจน์และทดลองจนผลเป็ นที่
แพร่ หลายและเชื่อถือในคุณค่าที่จะนาปฏิบตั ิจริ งได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ28
เศรษฐชัย ชัยสนิทได้ให้ความหมายคาว่า “นวัตกรรม” คือ การทาสิ่ งต่างๆ ด้วยวิธีการ
ใหม่ๆและยังอาจ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรื อองค์กร ไม่วา่
กาเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาต่อยอด การเปลี่ยนแปลง การประยุกต์หรื อกระบวนการ
และในหลายสาขาเชื่อตรงกันว่า การที่สิ่งใดสิ่ งหนึ่ งจะเป็ นนวัตกรรมได้น้ นั จะต้อมีความใหม่อย่าง
เห็นได้ชดั และความใหม่น้ นั จะต้องเพิ่มมูลค่าสิ่ งต่างๆ ได้อีกด้วย โดยเป้ าหมายของนวัตกรรม คือ
การเปลี่ ยนแปลงในเชิ งบวก เพื่อทาให้สิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึน นวัตกรรมก่อให้ได้
ผลิตผลเพิม่ ขึ้น และเป็ นที่มาสาคัญของความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม ของชาติ29
ทอมัส ฮิวช์ (Thomas Hughes) กล่าวว่า นวัตกรรม "หมายถึง การนาวิธีการใหม่ๆ มา
ปฏิ บ ตั ิ หลังจากได้ผ่า นการทดลองหรื อได้รับการพัฒนามาเป็ นขั้น ๆ แล้ว โดยเริ่ มมาตั้งแต่การ
คิดค้น (Invention) พัฒนาการ (Development) ซึ่ งอาจจะเป็ นไปในรู ปของโครงการทดลองปฏิบตั ิ
ก่อน (Pilot Project) แล้วจึงนาไปปฏิบตั ิจริ ง ซึ่ งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบตั ิเดิมที่เคยปฏิบตั ิมา
และเรี ยกว่า นวัตกรรม (Innovation) มอตัน (Morton, J.A.) 30

27

ประพนธ์ ผาสุ กยึด, นวัตกรรมการศึกษา, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้
จาก http://www.ttp://www.or.th/ document/Edulnnovation.doc
28
ประนอม เดชชัย, นวัตกรรมการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติสังคมศึกษา (เชี ยงใหม่:
ภาควิชามัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531),70-73.
29
เศรษฐชัย ชัยสนิท, นวัตกรรม คืออะไร, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้
จาก http://www.it.east.spu.ac.th/informatics/admin/knowledge/A307Innovation%20and%20
Technology .pdf
30
ความแตกต่ างระหว่ างนวัตกรรมและเทคโนโลยี , เข้าถึงเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557,
เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/239867

29
มอตัน (Morton) กล่าวว่าถึง นวกรรมไว้ในหนังสื อ Organising for Innovation ของเขา
ว่า นวกรรม หมายถึง การทาให้ใหม่ข้ ึนอีกครั้ง (Renewal) ซึ่ งหมายถึงการปรับปรุ งของเก่าและการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตลอด จนหน่ วยงานหรื อองค์การนั้นๆ นวกรรมไม่ใช่ การขจัดหรื อ
ล้มล้างสิ่ งเก่าให้หมาดไป แต่เป็ นการปรับปรุ งเสริ มแต่ง และพัฒนาเพื่อความอยูร่ อดของระบบ31
ไมล์ (Miles) ได้กล่าวถึง นวัตกรรมไว้ในเรื่ อง Innovation in Education ว่า นวัตกรรม
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงแนวคิดอย่างถ้วนถี่ การเปลี่ยนแปลงให้ใหม่ข้ ึน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้
เป้ าหมายของระบบบรรลุผล 32
วสันต์ อติศพั ท์ กล่าวไว้วา่ นวกรรมการศึกษาเป็ นคาสมาส “นว” และ “กรรม” ซึ่ งมี
ความหมายว่า ความคิดและการกระทาใหม่ ๆ ที่จะทาให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ สิ่งที่ดีกว่า เช่ น
นวกรรมทางการแพทย์ หมายถึ ง ความคิ ดและการกระทาใหม่ๆ เพื่อที่จะเปลี่ ยนแปลง ปรับปรุ ง
ตลอดจนแก้ปัญหาทางการแพทย์ที่มีอยู่ในปั จจุบนั นวกรรมการศึกษาก็หมายถึง ความคิดและการ
กระทาใหม่ ๆ ที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษา33
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ได้ให้ความหมายว่า “นวัตกรรม” คือ การเลือกการจัดและ การ
ใช้ทรัพยากรทั้งบุคคลและวัสดุอย่างชาญฉลาดในวิถีทางใหม่ๆ ซึ่ งเป็ นผลให้ได้รับความสาเร็ จที่สูง
กว่าและความสาเร็ จนั้นเป็ นความสาเร็ จในจุดประสงค์ที่วางไว้ และหมายรวมถึงการนาสิ่ งใหม่ๆ ซึ่ ง
อาจเป็ นความคิด วิธีการ ระบบความรู ้ หรื อเทคโนโลยี เข้ามาเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลงของที่มีอยู่
เดิมให้ผลดียงิ่ ขึ้น34

31

มอตัน (Morton, อ้า งถึ งใน ไชยยศ เรื อ งสุ ว รรณ, หลักการทฤษฎีเ ทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรม ทางการศึกษา (มหาสารคาม: ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2521), 13.
32
ไมล์ (Miles, อ้า งถึ ง ใน ไชยยศ เรื อ งสุ ว รรณ, หลัก การทฤษฎี เ ทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรม ทางการศึกษา (มหาสารคาม: ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2521), 14.
33
วสัน ต์ อติ ศ พั ท์, “ประวัตินวกรรมและเทคโนโลยีก ารศึ ก ษาในประเทศไทย”
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523).
34
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์, การจัดการศึกษาประเด็นที่ควรพิจารณา (กรุ งเทพฯ: ชวนการ
พิมพ์, 2546).
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สวัสดิ์ บุ ษปาคม ได้ให้ความหมายว่า “นวัตกรรม” คือ การปฏิบตั ิ หรื อกรรม วิธีที่
นาเอาวิธีการใหม่มาใช้ ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงวิธีการเดิมให้ดียงิ่ ขึ้น คือทาให้มี ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น35
นวัตกรรม มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินคือ Innovare ซึ่ งหมายถึง “การทาสิ่ งใหม่
ขึ้นมา” นวัตกรรมนั้นมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อองค์กร บุคคล สังคม และเศรษฐกิจ ดังนั้นมีผใู ้ ห้คา
นิยาม สาหรับคาว่า นวัตกรรม หลายแง่มุม ดังนี้
1. นวัตกรรม คือ สิ่ งใหม่ เช่น แนวคิด ผลิตภัณฑ์หรื อโครงการที่มีผเู ้ ห็นว่าใหม่สาหรับ
ตัว
2. นวัตกรรม นวัตกรรม คือกระบวนการรับสิ่ งใหม่ๆ เพื่อมาปรับปรุ งให้เกิดแก่ตน
(บุคคล องค์กรหรื อสังคม) ทั้งในรู ปแบบเทคนิควิธีการหรื อสิ่ งที่จบั ต้องได้ จนทาให้เกิดนวัตกรรม
3. นวัตกรรม คือ การคิดค้นและดาเนิ นการเพื่อแก้ไขปั ญหา โดยอาศัยความรู้ ความ
ชานาญที่มีอยูใ่ นตน (บุคคล องค์กรหรื อสังคม) และอุปกรณ์เครื่ องมือต่างๆ จนทาให้เกิดนวัตกรรม
4. นวัตกรรม คือ คุณลักษณะของบุคคล องค์กรหรื อสังคมที่มุ่งแสวงหาการสร้างสรรค์
สิ่ งใหม่ จนทาให้เกิดนวัตกรรม (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)36
5. นวัตกรรม คือ การเรี ยนรู้ การผลิต และการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ เพื่อให้
เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกาเนิดผลิตภัณฑ์ การบริ การ กระบวนการผลิตใหม่ การ
ปรับปรุ งเทคโนโลยี การแพร่ กระจายเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีให้เป็ นประโยชน์และเกิดผล
พวงทางเศรษฐกิจและสังคม37
สรุ ปได้ว่า นวัตกรรม หมายถึ ง ความคิดและการกระทาใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรื อ
การพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมให้ดีข้ ึนและเมื่อนามาใช้งานก็ทาให้งานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เมื่อ
นานวัตกรรมมาใช้ในการศึกษาเราก็เรี ยกว่านวัตกรรมการศึกษา
1. มี ลกั ษณะการพัฒนานวัตกรรมใหม่อย่างสิ้ นเชิ ง (Radical Innovation) กล่ าวคื อ
ตั้งแต่ยุคแรกถึงยุคที่สาม (ค.ศ. 1770 – ค. ศ.1930) การพัฒนานวัตกรรมมีลกั ษณะที่เป็ นการคิดค้น

35

สวัสดิ์ บุษปาคม, นวัตกรรมคืออะไร, เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557, เข้าถึงได้จาก
http://www.gotoknow.org/posts/492253
36
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช), นวัตกรรม: กุญแจสู่
ความสาเร็จของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 (กรุ งเทพฯ : ม.ป.ท., 2554).
37
กองทุนพัฒนานวัตกรรม, “เพาะปลูกความคิด ให้ดอกผลทางเศรษฐกิจ,” วารสาร
MBA 4, 38 (2545): 79.
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ประดิษฐ์ข้ ึนใหม่ ทั้งสิ้ นมีลกั ษณะค่อยเป็ นค่อยไป (Incremental Innovation) มากขึ้น กล่าวคือ ในยุค
ที่สี่ (ระหว่างปี ค.ศ. 1930 – 1970)
2. มีการปรับปรุ งทั้งนวัตกรรมขบวนการ และการปรับปรุ งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย่าง
กว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศญี่ปุ่นได้ปรับปรุ งขบวนการผลิตโดยใช้นวัตกรรม ขวบวนการ
เป็ นสาคัญ เช่ น การบริ หารงานคุ ณภาพ การใช้ผ ลิ ตแบบทันเวลาพอดี การผลิ ตแบบกะทัดรั ดที่
คล่องตัว สามารถแข่งขันเอาชนะอังกฤษ สหรัฐอเมริ กา และเยอรมันในยุคนี้ได้
3. นวัต กรรมที่ มี ล ั ก ษณะค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไปมี ล ั ก ษณะของการสะสมการเรี ยนรู ้
(Cumulative Learning) อยูใ่ นบริ บทของสังคมหนึ่ ง เป็ นขบวนการค้นพบ หรื อคิดค้น สิ่ งใหม่ โดย
การประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ หรื อความรู ้ ที่มีลกั ษณะต่อเนื่ องไม่สิ้นสุ ด โดยการประยุกต์ใช้แนวคิด
ใหม่ หรื อความรู ้ใหม่ของมนุษย์ และการค้นคว้า เทคนิค หรื อเทคโนโลยีใหม่
4. มีลกั ษณะส่ งเสริ มให้เกิ ดการสร้ างนวัตกรรมอย่างกว้างขวาง กล่ าวคื อ ในยุคที่ห้า
(ระหว่างปี ค.ศ. 1970 – ปั จจุบนั ) มีการส่ งเสริ มให้มีการสร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมีการกาหนด
นโยบาย และกฎหมายอย่างชัดเจน โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริ กา มีกาหนดนโยบายส่ งเสริ มให้
เกิ ดการสร้ างนวัตกรรมอย่างกว้างขวาง มีการออกกฎหมาย เปิ ดโอกาสให้นกั วิจยั ของรัฐสามารถ
ก้าวขึ้นเป็ นผูน้ าในการสร้างนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ได้ ทาให้สหรัฐอเมริ กาก้าวขึ้นเป็ นผูน้ าใน
การสร้ างนวัตกรรมได้อีครั้งหนึ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในนวัตกรรมในอุ ตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
และอุตสาหกรรมการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่ อสารมาจนถึงปัจจุบนั 38
ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา
จัน ทร์ เ พ็ ญ เชื้ อ พานิ ช กล่ า วว่ า นวัต กรรมการศึ ก ษา หมายถึ ง ความใหม่ ใ นด้า น
การศึกษา อาจเป็ นแนวคิดใหม่ทางการศึกษา เป็ นทฤษฎีใหม่ เป็ นวิธีสอนใหม่ เทคนิ คการสอนใหม่
รวมทั้งการนาเสนอสาระด้วยสื่ อใหม่ๆ39
นิพนธ์ ศุขปรี ดีกล่าวว่า นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง ระบบการศึกษาที่พิสูจน์ได้วา่ ดี
ที่สุด ในกาลปั จจุบนั และอยูร่ ะหว่างการเผยแพร่ ให้เป็ นเทคโนโลยีที่แพร่ หลาย40
38

กีรติ ยศยิง่ ยง, องค์ กรแห่ งนวัตกรรม แนวคิดและกระบวนการ (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 4.
39
จันทร์ เพ็ญ เชื้อพานิช, การส่ งเสริมให้ คนไทยคิด: จากอดีตและอนาคต, แนวคิดและ
แนวปฏิบตั ิสาหรับครู มธั ยมเพื่อการศึกษาม (กรุ งเทพฯ: บพิธการพิมพ์, 2554).
40
นิพนธ์ ศุขปรี ดี, นวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา (กรุ งเทพฯ: นีลนาราการพิมพ์,
2545), 26-27.
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รั ฐกรณ์ คิ ดการกล่ าวว่า นวัตกรรมการศึ กษา หมายถึ ง การนาสิ่ งใหม่ๆ ในรู ปของ
ความคิ ด หรื อ วิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ มาใช้ ใ นการศึ ก ษาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ก ระบวนการทางการศึ ก ษามี
ประสิ ทธิภาพ41
วรวิท ย์ นิ เ ทศศิ ล ป์ กล่ า วว่า นวัต กรรมทางการศึ ก ษา หรื อ นวกรรมทางการศึ ก ษา
(Educational Innovation) หมายถึ ง การนาเอาความคิ ดหรื อวิธีปฺฎิบตั ิทางการศึกษาใหม่มาใช้กบั
การศึกษา 42
สรุ ปได้วา่ นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง การนาเอาสิ่ ง
ใหม่ซ่ ึ งอาจจะอยู่ในรู ปของความคิดหรื อการกระทา รวมทั้งสิ่ งประดิ ษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบ
การศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่ งที่มีอยูเ่ ดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
ท าให้ ผู ้เ รี ยนสามารถเกิ ด การเรี ยนรู ้ ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร็ ว เกิ ด แรงจู ง ใจในการเรี ย น และช่ ว ยให้
ประหยัดเวลาในการเรี ยน เช่ น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน การใช้วีดิทศั น์เชิ งโต้ต อบ
(Interactive Video) สื่ อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์ เน็ต เหล่านี้เป็ นต้น
ความสาคัญของนวัตกรรมทางการศึกษา
นวัตกรรมมี ค วามสาคัญต่อการศึ กษาหลายประการ ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากวิวฒั นาการ
ทางด้านเทคโนโลยี ในด้านต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้กระบวนการศึกษาเรี ยนรู้
มีพฒั นาการเปลี่ ยนแปลงตาม เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี และสภาพสังคมที่
เปลี่ ย นแปลงไป อี ก ทั้งเพื่อแก้ไ ขปั ญหา ลดช่ องว่า ง ช่ องทางการเข้า ถึ ง ในการเรี ย นรู ้ ส่ ง ผลให้
การศึกษาในปัจจุบนั มีประสิ ทธิภาพและผูเ้ รี ยนมีความเสมอภาค ในการเข้าถึงองค์ความรู ้ที่เท่าเทียม
กัน ซึ่ งนวัตกรรมการศึกษา ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการศึกษาในหลากหลายด้าน
อาทิ จานวนผูเ้ รี ยนที่มากขึ้น การพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย การผลิ ตและพัฒนาสื่ อใหม่ๆ ขึ้นมา
เพื่ อตอบสนองการเรี ยนรู ้ ข องมนุ ษ ย์ใ ห้เพิ่ ม มากขึ้ นด้วยระยะเวลาที่ ส้ ั นลง การใช้นวัตกรรมมา
ประยุกต์ใ นระบบการบริ หารจัดการด้า นการศึ กษา ก็ มีส่ วนช่ วยให้การใช้ทรั พ ยากรการเรี ย นรู ้
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

41

รั ฐกรณ์ คิ ด การ, เทคโนโลยีการศึ ก ษา (นครราชสี ม า: มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ
นครราชสี มา, 2547), 8.
42
วรวิทย์ นิเทศศิลป์ , สื่ อและนวัตกรรมแห่ งการเรียนรู้ (ปทุม: สกายบุค๊ ส์, 2551), 257.
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กล่าวโดยสรุ ป นวัตกรรมการศึกษาเกิดขึ้นตามสาเหตุใหม่ๆ ดังต่อไปนี้
1. ผูเ้ รี ยนในการศึกษาภาคบังคับ มีปริ มาณเพิ่มมากขึ้น ปั จจุบนั พบว่าจานวนผูเ้ รี ยนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีมากขึ้น ทาให้จานวนนักเรี ยนในแต่ละห้องเรี ยนมีจานวน
เพิ่มขึ้นนวัตกรรมทางการศึกษาสามารถ สอนนักเรี ยนได้มากขึ้นโดยใช้เวลาที่นอ้ ยลง
2. สาระเนื้อหาที่เปิ ดกว้างมากกว่าในชั้นเรี ยนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เป็ น
ส่ วนสาคัญที่ช่วยให้ผูเ้ รี ยน ได้เรี ยนรู ้ ที่ไว รวดเร็ วขึ้น ชัดเจนมากขึ้ น มี มุมมองที่หลากหลายและ
กว้างขวางมากขึ้น
3. ผูเ้ รี ยนมี อิสระในการเข้า ถึ งและเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองมากขึ้ นการเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยนมี
แนวโน้มในการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองมากขึ้น ตามแนวปรัชญาสมัยใหม่ที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ซึ่ ง
ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงมวลความรู ้ได้เองผ่านทางอินเทอร์ เน็ต หรื อสื่ อ CD-Rom ประเภทต่างๆ
4. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็ นส่ วนผลักดันให้ผูเ้ รี ยนมีการใช้นวัตกรรมต่างๆ
มากยิง่ ขึ้น จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีท้ งั คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีเครื อข่าย ส่ งผลให้
ราคาอุปกรณ์ถูกลง ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น ทาให้มีความสามารถเข้าถึงช่องทางแหล่งเรี ยนรู ้ได้ง่ายมาก
ยิ่งขึ้ น สาระเนื้ อหาที่ มีอยู่บนเครื อข่ายตอบสนองความเป็ นมัลติ มีเดี ยที่ สมบูรณ์ มากยิ่งขึ้ น ทาให้
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเป็ นอีกช่องทางของการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดอีกช่องทางหนึ่ ง ทาให้
ผูเ้ รี ยน สามารถเรี ยนรู้ได้ ในทุกที่ ทุกเวลาสาหรับทุกคน(Any Where, Any Time for Everyone)
การใช้คอมพิวเตอร์ ในวงการศึกษา ในปั จจุบนั เป็ นนี้ไปอย่างกว้างขวาง ถือได้วา่ เป็ นเครื่ องมือสาคัญ
ในการจัดการศึกษา ซึ่ งเป็ นทั้งตัวสื่ อกลางในการเรี ยนรู ้ ในการเข้าถึ งองค์ความรู ้ เป็ นทั้งเครื่ องมือ
สาคัญของครู ในการสร้ างสื่ อ การเรี ยนการสอน นาทางไปสู่ การจัดการศึกษายุคโลกาภิ -วัตน์ที่มี
ประสิ ทธิภาพ
วริ วทิย ์ นิเทศศิลป์ 43 ได้กล่าวถึงความสาคัญของนวัตกรรมการศึกษา ไว้ดงั นี้
1. ฐานความคิดการเกิดนวัตกรรมอาศัยหลักการทางจิตวิทยา เกิดแรงจูงใจ ความสนใจ
2. นวัตกรรมออกแบบโดยเป็ นแนวทางแก้ไขปั ญหาการดาเนิ นงานให้ประสบความ
สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
3. สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
4. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้มากขึ้นและรวดเร็ ว
5. ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนเกิ ดความคิ ดสร้ างสรรค์ และพัฒนาความคิดอย่าง
เป็ นกระบวนการ
43
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6. นวัตกรรมที่นามาใช้ในระบบงานต้องยืนยันว่าเกิดประโยชน์ในแง่ที่ดี เพิ่มคุณภาพ
และปริ มาณงานให้สูงกว่าเดิมที่เป็ นมา
นวัตกรรมการบริหารการศึกษาของประเทศไทย
นวัตกรรมไทยในอดี ตที่ ผ่านมา มี ข้ ึนเพื่อความอยู่รอด และพัฒนาเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของภูมิภาพของโลก จากหลักฐานที่คน้ พบ ทั้งในวัด วังและในหมู่บา้ น เช่น ท่าฤาษีดดั ตน และยา
สมุนไพร ในวัดโพธิ์ เครื่ องปั้ นดิ นเผาจากบ้านเชี ยง การสร้างบ้านเรื อนไทยทรงสู งเพื่อรับลม เป็ น
นวัตกรรมอันยาวนานของไทยที่ถูกค้นพบแล้วถูกนมาเผยแพร่ เพื่อพัฒนาชี วิตความเป็ นอยู่ของคน
ไทย ถึ งแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่แน่ ชัด แต่สิ่งเหล่ านี้ ก็เป็ นเอกลักษณ์ ของคนไทยที่ ไม่เหมือนใคร
นอกจากนี้ ยัง มี ก ารค้นพบนวัตกรรม และอารยธรรมอันเก่ า แก่ เป็ นระยะเวลาอันยาวนานของ
ประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย อียิปต์ และกรี ก เป็ นต้น นวัตกรรมใหม่ๆ ของไทยทุกวันนี้ ได้
อ้างอิงอารยธรรมเก่าแก่เพื่อความอยูร่ อด ทั้งจากฝั่ งตะวันออกหรื อฝั่งตะวันตกก็ตาม แต่นวัตกรรม
ใหม่ๆ นี้ ก็มีการขยายขอบเขตจากฝั่งตะวันตกสู่ ตะวันออกด้วย44
ส าหรั บ การพัฒ นานวัต กรรมการศึ ก ษาของประเทศไทยมี จุ ด เริ่ ม ต้น โดยรั ฐ มนตรี
กระทรวงศึกษาธิ การในขณะนั้น และศูนย์ส่งเสริ มนวัตกรรมการศึกษาภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยง
ใต้ ในประเทศเวียดนาม ซึ่ ง เป็ นองค์ก รหนึ่ งในองค์ก ารสหประชาชาติ (UNESCO) ถื อว่า เป็ น
จุ ด เริ่ ม ต้น ในการพัฒ นานวัต กรรมการศึ ก ษาในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2493 มี ก ารแนะน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุดการเรี ยนรู้เร็ ว และการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองตามทฤษฎีบทเรี ยน
โปรแกรม (บทเรี ยนสาเร็ จรู ป)โดยได้รับการสนับสนุ นและส่ งเสริ มจาก Innotech และ UNESCO
ผลจากโครงการจากประเทศอินโดนี เซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ มาถึงประเทฯไทยภายใต้ชื่อ RIT (Reducted
Instrational Times) หรื อการลดเวลาในการเรี ยน ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นของการศึกษาตลอดชี วิตและชี วิต
เพื่อการศึกษา “Education for All” and “Life-Long” Education) ซึ่ งส่ งผลต่อการตั้ง มหาวิทยาลัย
เปิ ด และการจัดการศึกษาทางไกลขึ้นในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2515 ซึ่ งเป็ นผลที่ริเริ่ มต่อเนื่ องมา
นวัตกรรมการศึกษาประเทศไทยในศตวรรษที่ 20 จึงมีจุดเน้นไปที่นวัตกรรมการเรี ยนการสอน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ประเทศไทยได้ออกกฎหมายเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในอนาคต อย่างไรก็ตามรัฐ
บานและนัก การศึ ก ษาให้ค วามสนใจในมุ ม มองที่ แตกต่า งในการบริ หารจัดการการบริ การด้าน
นวัตกรรมการศึกษา ก่อให้เกิดผลที่ดี เป็ นประโยชน์ และถูกต้อง การบริ หารแบบโรงเรี ยนเป็ นฐาน
44
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เป็ นการบริ หารจัดการที่ ถ่ า ยโอนจากส่ วนกลางลงสู่ ก ารบริ หารท้องถิ่ นอย่า งเป็ นระบบภายใต้
โปรแกรมและผู ้รั บ ผิ ด ชอบตามกรอบและแนวทางสู่ ก ารปฏิ บ ัติ จ ริ ง ได้ แ ก่ วิ ท ยาลัย ชุ ม ชน
(Community Colleges) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (Learner-Centered Education Schools)โฮมสคูล (Home School)โรงเรี ยนสาหรับ
ผูม้ ีความสามารพิเศษ หรื อพรสวรรค์ การพัฒนาครู (Teacher Development) การศึกษาเชื่ อมโยง
ธุ รกิจและอุตสาหกรรม (Education Linkages with SME and Industry)โปรแกรมสอนภาษาใน
โรงเรี ย น (Tele-Education) การประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา (School Quality Assurance) และ
การศึกษาผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (on-Line Education) ซึ่ งเป็ นนวัตกรรมที่กาลังปฏิบตั ิการจริ งใน
โรงเรี ยนซึ่ งเป็ นทั้งความร่ วมมื อจากมหาวิทยาลัยของประเทศไทยและต่างประเทศในโครงการ
ต่างๆ เป็ นตัวอย่างที่ช้ ีให้เห็นองค์ประกอบความสาเร็ จในนวัตกรรมการศึกษา45
ผู้นานวัตกรรมการศึกษาไทย
นวัตกรรม เป็ นความคิดหรื อการกระทาใหม่ๆ ซึ่ งนักวิชาการหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในแต่ละ
วงการจะมีการคิดและทาสิ่ งใหม่อยูเ่ สมอ ดังนั้น นวัตกรรมจึงเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นใหม่ได้เรื่ อยๆ สิ่ งใดที่
คิดและทามานานแล้วก็ถือว่าหมดความเป็ นนวัตกรรมไป โดยจะมีสิ่งใหม่มาแทน ในวงการศึกษา
ปั จจุบนั มีสิ่งที่เรี ยกว่า นวัตกรรมทางการศึกษา หรื อ นวัตกรรมการเรี ยนการสอน อยู่เป็ นจานวน
มาก บางอย่า งเกิ ดขึ้ นใหม่ บางอย่า งมี การใช้มาหลายสิ บ ปี แล้ว แต่ ก็ ยงั คงถื อว่า เป็ นนวัตกรรม
เนื่ อ งจากนวัต กรรมเหล่ า นั้น ยัง ไม่ แ พร่ ห ลายเป็ นที่ รู้ จ ัก ทั่ว ไปในวงการศึ ก ษา ผูน้ านวัต กรรม
การศึกษาไทย
ผูน้ าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทยนี้ มีประโยชน์ต่อผูค้ น้ คว้า
โดยทัว่ ไป และสาคัญอย่างยิ่งคือ อาจจุดประกายแนวคิดให้กบั นักเทคโนโลยีการศึกษาในรุ่ นหลัง
เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติ อันจะนาไปสู่ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของไทยให้
สมบูรณ์พร้อมสติปัญญาและจริ ยธรรมต่อไป ผูน้ านวัตกรรมการศึกษาไทยในอดีตสู่ ปัจจุบนั
แนวคิดพืน้ ฐานของนวัตกรรมทางการศึกษา
ปั จจัย ส าคัญที่ มี อิทธิ พ ลอย่า งมาก ต่ อวิธี ก ารศึ ก ษา ได้แก่ แนวความคิ ดพื้ นฐานทาง
การศึ ก ษาที่ เปลี่ ยนแปลงไป อันมี ผ ลท าให้เกิ ดนวัตกรรมการศึ ก ษาที่ ส าคัญๆ พอจะสรุ ปได้ 4
ประการ คือ
45
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1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Different) การจัดการศึกษาของไทยได้ให้
ความสาคัญในเรื่ องความแตกต่างระหว่างบุคคลเอาไว้อย่างชัดเจนซึ่ งจะเห็นได้จากแผนการศึกษา
ของชาติ ให้มุ่งจัดการศึกษาตามความถนัดความสนใจ และความสามารถ ของแต่ละคนเป็ นเกณฑ์
ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั เจนได้แก่ การจัดระบบห้องเรี ยนโดยใช้อายุเป็ นเกณฑ์บา้ ง ใช้ความสามารถเป็ น
เกณฑ์บา้ ง นวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อสนองแนวความคิดพื้นฐานนี้ เช่น
1.1 การเรี ยนแบบไม่แบ่งชั้น (Non-Graded School)
1.2 แบบเรี ยนสาเร็ จรู ป (Programmed Text Book)
1.3 เครื่ องสอน (Teaching Machine)
1.4 การสอนเป็ นคณะ (TeamTeaching)
1.5 การจัดโรงเรี ยนในโรงเรี ยน (School within School)
1.6 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction)
2. ความพร้อม (Readiness) เดิมทีเดียวเชื่ อกันว่า เด็กจะเริ่ มเรี ยนได้ก็ตอ้ งมีความพร้อม
ซึ่ งเป็ นพัฒนาการตามธรรมชาติ แต่ในปั จจุบนั การวิจยั ทางด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ ชี้ ให้เห็นว่าความ
พร้ อ มในการเรี ย นเป็ นสิ่ ง ที่ ส ร้ า งขึ้ น ได้ ถ้ า หากสามารถจัด บทเรี ยน ให้ พ อเหมาะกับ ระดับ
ความสามารถของเด็กแต่ละคน วิชาที่เคยเชื่ อกันว่ายาก และไม่เหมาะสมสาหรับเด็กเล็กก็สามารถ
นามาให้ ศึ ก ษาได้ นวัต กรรมที่ ต อบสนองแนวความคิ ดพื้ น ฐานนี้ ได้แก่ ศู นย์ก ารเรี ย น การจัด
โรงเรี ยนในโรงเรี ยน นวัตกรรมที่สนองแนวความคิดพื้นฐานด้านนี้ เช่น
2.1 ศูนย์การเรี ยน (Learning Center)
2.2 การจัดโรงเรี ยนในโรงเรี ยน (School within School)
2.3 การปรับปรุ งการสอนสามชั้น (Instructional Development in 3 Phases)
3. การใช้เวลาเพื่อการศึกษา แต่เดิมมาการจัดเวลาเพื่อการสอน หรื อตารางสอนมักจะ
จัด โดยอาศัย ความสะดวกเป็ นเกณฑ์ เช่ น ถื อ หน่ ว ยเวลาเป็ นชั่ ว โมง เท่ า กัน ทุ ก วิ ช า ทุ ก วัน
นอกจากนั้นก็ยงั จัดเวลาเรี ยนเอาไว้แน่ นอนเป็ นภาคเรี ยน เป็ นปี ในปั จจุ บนั ได้มีความคิ ดในการ
จัดเป็ นหน่วยเวลาสอนให้สัมพันธ์กบั ลักษณะของแต่ละวิชาซึ่ งจะใช้เวลาไม่เท่ากัน บางวิชาอาจใช้
ช่วงสั้นๆ แต่สอนบ่อยครั้ง การเรี ยนก็ไม่จากัดอยูแ่ ต่เฉพาะในโรงเรี ยนเท่านั้น นวัตกรรมที่สนอง
แนวความคิดพื้นฐานด้านนี้ เช่น
3.1 การจัดตารางสอนแบบยืดหยุน่ (Flexible Scheduling)
3.2 มหาวิทยาลัยเปิ ด (Open University)
3.3 แบบเรี ยนสาเร็ จรู ป (Programmed Text Book)
3.4 การเรี ยนทางไปรษณี ย ์

37
4. ประสิ ทธิภาพในการเรี ยน การขยายตัวทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ท าให้ มี สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ ค นจะต้อ งเรี ย นรู ้ เ พิ่ ม ขึ้ น มาก แต่ ก ารจัด ระบบการศึ ก ษาในปั จ จุ บ ัน ยัง ไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพเพียงพอจึ งจาเป็ นต้องแสวงหาวิธีการใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น ทั้งในด้านปั จจัย
เกี่ยวกับตัวผูเ้ รี ยน และปั จจัยภายนอก นวัตกรรมในด้านนี้ที่เกิดขึ้น เช่น
4.1 มหาวิทยาลัยเปิ ด
4.2 การเรี ยนทางวิทยุ การเรี ยนทางโทรทัศน์
4.3 การเรี ยนทางไปรษณี ย ์ แบบเรี ยนสาเร็ จรู ป
4.4 ชุดการสอน
กระบวนการเกิดนวัตกรรมทางการศึกษา
บุญเกื้อ ควรหาเวช46 ได้แบ่ง นวัตกรรม แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 มีการประดิษฐ์คิดค้น (Innovation) หรื อเป็ นการปรุ งแต่งของเก่าให้เหมาะสม
กับกาลสมัย
ระยะที่ 2 พัฒนาการ (Development) มีการทดลองในแหล่งทดลองจัดทาอยูใ่ นลักษณะ
ของโครงการทดลองปฏิบตั ิก่อน (Pilot Project)
ระยะที่ 3 การนาเอาไปปฏิบตั ิในสถานการณ์ทวั่ ไป ซึ่ งจัดว่าเป็ นนวัตกรรมขั้นสมบูรณ์
สภาพของนวัตกรรมทางการศึกษา
การที่จะพิจารณาว่า วิธีการ หลักปฏิ บตั ิ แนวคิดหรื อสิ่ งประดิ ษฐ์ใดๆ เป็ นนวัตกรรม
หรื อไม่ มีเกณฑ์ในการพัฒนาดังนี้
สิ่ งนั้นต้องแปลกใหม่จากที่ได้ปฏิบตั ิกนั อยู่ ซึ่ งอาจจะใหม่ท้ งั หมดหรื อใหม่บางส่ วน
การประดิษฐ์คิดค้นอาศัยวิธีระบบอย่างมีข้ นั ตอนที่เหมาะสม โดยคานึงถึงทรัพยากรที่
ใช้กระบวนการ และผลลัพธ์มีการทดลองใช้ ปรับปรุ ง และวิจยั เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าสิ่ งใหม่น้ นั
มี ป ระสิ ทธิ ภาพน่ า เชื่ อถื อได้สิ่ งใหม่น้ ันยัง ไม่ ใ ช้ก ันแพร่ หลายหรื อเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของระบบงาน
เพียงแต่มีการนาไปทดลองใช้ในบางกลุ่ม ยังไม่เป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไป
ถ้าวิธีการ หลักปฏิบตั ิ แนวคิดและสิ่ งประดิษฐ์ที่เป็ นนวัตกรรมนั้น ใช้ได้ผลดีจนเป็ นที่
ยอมรับ และมีการนาไปปฏิบตั ิกนั อย่างแพร่ หลาย หรื อใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบงานทัว่ ไป สภาพ
ของนวัตกรรมจะหมดไป กลายเป็ นเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งในระบบงานนั้น เช่น การใช้ก๊าซในการ
46

บุญเกื้อ ควรหาเวช, นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา, เข้าถึงเมื่อง

15 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.pantown.com/board.php?id=18191 &are a =
3&name=board8&topic=11&action=view
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หุ งต้มหรื อใช้กบั รถยนต์ สมัยหนึ่ งจัดว่าเป็ นนวัตกรรมการศึกษา ปั จจุบนั สถาบันการศึกต่างๆ นิ ยม
ใช้ขอ้ สอบแบบนี้ สภาพของนวัตกรรมจึงหมดไป
การยอมรับนวัตกรรมการศึกษา
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจะเป็ นที่ยอมรับหรื อไม่เพียงไร ขึ้นอยูก่ บั บุคคล 3 ฝ่ าย ประกอบไป
ด้วยนวัตกรรม (Innovation) เป็ นผูท้ ี่มีความคิดริ เริ่ มใหม่ๆ และนาสิ่ งนั้นไปทดลองใช้ หรื อนาเสนอ
นวัตกรรมเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับของคนทัว่ ไปนักต่อต้าน(Resistors)คนพวกนี้ มกั จะต่อต้านสิ่ งใหม่ๆ
เพราะกลัวจะมีขอ้ บกพร่ องเกิ ดขึ้น จึงไม่ยอมรับอะไรง่ายๆ ซึ่ งจะมีผลดี ที่จะช่ วยให้นวัตกรรมได้
พิจารณาปรั บปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ของนวัตกรรมที่ คิดขึ้นเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพจนเป็ นที่
ยอมรับผูน้ า (Leaders) เป็ นผูท้ ี่อิทธิ พลต่อสมาชิ กในกลุ่ม ถ้าผูน้ ากลุ่มยอมรับนวัตกรรมไปทดลอง
ใช้เพื่อปรับปรุ งงานให้ดีข้ ึน ย่อมจะทาให้สมาชิกในกลุ่มเห็นคล้อยตามด้วย
การยอมรับนวัตกรรมตามแนวคิดอินโนเทค (Innotech) มีข้ นั ตอนดังนี้
1. ขั้นการเรี ยนรู ้ (Awareness) เป็ นการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับนวัตกรรมเป็ นครั้งแรก
2. ขั้นแสดงความสนใจ (Interest) เป็ นการแสวงหาความรู ้เพิ่มเติมในนวัตกรรมนั้น
3. ขั้น ประเมิ น ค่ า (Evaluation) เป็ นพิ จ ารณาว่า นวัตกรรมนั้น เหมาะสมกับ ความ
ต้องการและสภาพปั ญหาหรื อไม่
4. ขั้นทดลอง (Trial) เป็ นการนานวัตกรรมไปทดลองใช้ ได้ผ ลตามความต้องการ
หรื อไม่
5. ขั้นรับไปใช้ (Adoption) เป็ นการตัดสิ นใจรับนวัตกรรมไปใช้
6. ขั้นบูรณาการ (Integration) เป็ นการนานวัตกรรมนั้นไปประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับ
ระบบงาน
แนวคิดพืน้ ฐานทีก่ ่อให้ เกิดนวัตกรรมการศึกษา
การเกิดมีผลจากแนวคิดพื้นฐาน 4 ประการ
1. แนวคิดในด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล บุคคลมีความแตกต่างกันในทุกๆ ด้าน
จึ งพยายามหาวิธีการให้ผูเ้ รี ยน ได้เรี ยนตามความสามารถของเขา นวัตกรรมที่ เกิ ดจากแนวคิ ดนี้
ได้แก่ การจัดโรงเรี ยน ไม่แบ่งชั้น การใช้บทเรี ยนสาเร็ จรู ป ชุ ดการสอน การสอนเป็ นคณะ การใช้
เครื่ องช่วยสอน
2. แนวคิดในด้านความพร้อม การเรี ยนรู้จะได้ผลดีเมื่อผูเ้ รี ยนมีความพร้อม นวัตกรรม
ทีเกิดจากแนวคิดนี้ ได้แก่ การเรี ยนการสอนแบบศูนย์การเรี ยน การจัดการเรี ยนในโรงเรี ยน เป็ นต้น
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3. แนวคิดในด้านการใช้เวลาเพื่อการศึกษา เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนใช้เวลาเรี ยน
อย่า งอิ ส ระตามความสามารถและความต้อ งการ นวัตกรรมที่ เ กิ ด จากแนวคิ ด นี้ ได้แก่ การจัด
ตารางสอนแบบยืดหยุน่ การใช้บทเรี ยนโปรแกรม และมหาวิทยาลัยเปิ ด เป็ นต้น
4. แนวคิดในด้านความก้าวหน้าทางวิชาการและอัตราเพิ่มของประชากร เป็ นการเปิ ด
โอกาสให้แต่ละคนได้ศึกษาได้อย่างกว้างขวางและทัว่ ถึ ง นวัตกรรมที่ เกิ ดจากแนวคิ ดนั้น ได้แก่
มหาวิทยาลัยเปิ ด การจัดโรงเรี ยนแบบสองผลัด การเยนด้วยบทเรี ยน โปรแกรม และการสอนด้วย
ระบบสื่ อทางไกล
ข้ อสั งเกตเกีย่ วกับสิ่ งทีถ่ ือว่าเป็ นนวัตกรรมทางการศึกษา
1. เป็ นความคิดและการกระทาใหม่ท้ งั หมด
2. ความคิ ด /การกระท าที่ มี ก ารพิ สู จ น์ ด้ ว ยการวิ จ ัย และช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น งานมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
3. มีการนาวิธีระบบมาใช้อย่างชัดเจน ยังไม่เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบงานในปั จจุบนั
ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
ประเภทของการใช้ นวัตกรรมการศึกษาในประเทศไทย
ประเภทของนวัตกรรมการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ได้มี
บทบัญญัติที่เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึ กษาและนวัตกรรมการศึ กษาไว้หลายมาตรา มาตราที่
สาคัญ คือ มาตรา 67 รัฐต้องส่ งเสริ มให้มีการวิจยั และพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิด
การใช้ที่คุม้ ค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรี ยนรู ้ของคนไทยและในมาตรา 22 “การจัดการศึกษา
ต้อ งยึ ด หลัก ว่ า ผู ้เ รี ยนทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ยนรู ้ แ ละพัฒ นาตนเองได้ แ ละถื อ ว่ า ผู ้เ รี ยนมี
ความส าคัญ ที่ สุ ด กระบวนการจัด การศึ ก ษาตนเองได้ แ ละถื อ ว่ า ผู้เ รี ยนมี ค วามส าคัญ ที่ สุ ด
กระบวนการจัด การศึ ก ษาต้อ งส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้เ รี ย นสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ตาม
ศักยภาพ” การดาเนิ นการปฏิรูปการศึกษาให้สาเร็ จได้ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังกล่าว จาเป็ นต้องทาการศึกษาวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆ ที่จะ
เข้ า มาช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาทางการศึ ก ษาทั้ ง ในรู ปแบบของการศึ ก ษาวิ จ ั ย การทดลองและ
การประเมินผลนวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีที่นามาใช้วา่ มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด นวัตกรรม
ที่นามาใช้ท้ งั ที่ผา่ นมาแล้วและที่จะมีในอนาคตมีหลายประเภทขึ้นอยูก่ บั การประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในด้านต่างๆ ในที่น้ ีจะขอกล่าวคือ นวัตกรรม 5 ประเภท คือ
1. นวัตกรรมทางด้านหลักสู ตร
2. นวัตกรรมการเรี ยนการสอน
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3. นวัตกรรมสื่ อการสอน
4. นวัตกรรมการประเมินผล และ
5. นวัตกรรมการบริ หารจัดการ
นวัต กรรมทางด้า นหลัก สู ต ร เป็ นการใช้ วิ ธี ก ารใหม่ ๆ ในการพัฒ นาหลัก สู ต รให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่ นและตอบสนองความต้องการสอนบุคคลให้มากขึ้น เนื่ อง
จากหลัก สู ต รจะต้อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่เ สมอเพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ ความก้า วหน้ า ทางด้า น
เทคโนโลยีเ ศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศและของโลก นอกจากนี้ ก ารพัฒ นาหลัก สู ตรยัง มี
ความจาเป็ นที่จะต้องอยูบ่ นฐานของแนวคิดทฤษฎี ปรัชญาทางการจัดการสัมมนาอีกด้วยการพัฒนา
หลักสู ตรตามหลักการและวิธี ก ารดัง กล่ า วต้องอาศัยแนวคิ ดและวิธีก ารใหม่ ๆ ที่ เป็ นนวัตกรรม
การศึ กษาเข้า มาช่ วยเหลื อจัดการให้เป็ นไปในทิ ศ ทางที่ ตอ้ งการนวัตกรรมทางด้านหลัก สู ตรใน
ประเทศไทย ได้แก่ การพัฒนาหลักสู ตรดังต่อไปนี้
1. หลัก สู ต รบู ร ณาการ เป็ นการบู ร ณาการส่ วนประกอบของหลัก สู ต รเข้า ด้ว ยกัน
ทางด้านวิทยาการในสาขาต่างๆการศึกษาทางด้านจริ ยธรรมและสังคม โดยมุ่งให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนดี
สามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู ้ในสาขาต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมอย่างมีจริ ยธรรม
2. หลักสู ตรรายบุคคล เป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสู ตร เพื่อการศึกษาตามอัตภาพ
เพื่อตอบสนองแนวความคิดในการจัดการศึกษารายบุคคล ซึ่ งจะต้องออกแบบระบบเพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดา้ นต่างๆ
3. หลักสู ตรกิจกรรมและประสบการณ์ เป็ นหลักสู ตรที่มุ่งเน้น กระบวนการในการจัด
กิจกรรมและประสบการณ์ ให้กบั ผูเ้ รี ยนเพื่อนาไปสู่ ความสาเร็ จเช่น กิ จกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมี
ส่ วนร่ วมในบทเรี ยน ประสบการณ์การเรี ยนรู ้จากการสื บค้นด้วยตนเอง เป็ นต้น
4. หลักสู ตรท้องถิ่น เป็ นการพัฒนาหลักสู ตรที่ตอ้ งการกระจายการบริ หารจัดการออก
สู่ ทอ้ งถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมสิ่ งแวดล้อมและความเป็ นอยูข่ องประชาชนที่มีอยูใ่ น
แต่ละท้องถิ่น แทนที่หลักสู ตรในแบบเดิมที่ใช้วธิ ี การรวมศูนย์การพัฒนาอยูใ่ นส่ วนกลาง
นวัตกรรมการเรี ยนการสอน เป็ นการใช้วิธีระบบในการปรับปรุ งและคิดค้นพัฒนาวิธี
สอนแบบใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองการเรี ยนรายบุคคล การสอนแบบผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง การ
เรี ย นแบบมี ส่ วนร่ ว ม การเรี ย นรู ้ แบบแก้ปั ญหา การพัฒนาวิธี ส อนจาเป็ นต้อ งอาศัย วิธี ก ารและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาจัดการและสนับสนุนการเรี ยนการสอน ตัวอย่างนวัตกรรมที่ใช้ในการเรี ยน
การสอน ได้แก่ การสอนแบบศูนย์การเรี ยน การใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ การสอนแบบเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน และการเรี ยนผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต การวิจยั ในชั้นเรี ยน ฯลฯ
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นวัต กรรมสื่ อการสอนเนื่ อ งจากมี ค วามก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์
คอมพิวเตอร์ เครื อข่ายและเทคโนโลยี โทรคมนาคม ทาให้นักการศึกษาพยายามนาศักยภาพของ
เทคโนโลยีเหล่ านี้ มาใช้ในการผลิ ตสื่ อการเรี ยนการสอนใหม่ๆ จานวนมากมาย ทั้งการเรี ยนด้วย
ตนเองการเรี ยนเป็ นกลุ่มและการเรี ยนแบบมวลชน ตลอดจนสื่ อที่ใช้เพื่อสนับสนุ นการฝึ กอบรม
ผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ตวั อย่าง นวัตกรรมสื่ อการสอน ได้แก่ 1) คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI)
2) มัลติมีเดีย (Multimedia) 3) การประชุมทางไกล (Teleconference) 4) ชุ ดการสอน (Instructional
Module) 5) วีดีทศั น์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Video)
นวัตกรรมทางด้านการประเมินผล เป็ นนวัตกรรมที่ใช้เป็ นเครื่ องมือเพื่อการวัดผลและ
ประเมินผลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และทาได้อย่างรวดเร็ ว รวมไปถึงการวิจยั ทางการศึกษา การวิจยั
สถาบัน ด้ว ยการประยุก ต์ใ ช้โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ม าสนับ สนุ น การวัด ผล ประเมิ น ผลของ
สถานศึ กษา ครู อาจารย์ ตัวอย่าง นวัตกรรมทางด้า นการประเมิ นผล ได้แก่ 1) การพัฒนาคลัง
ข้อสอบ 2) การลงทะเบียนผ่านทางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ต 3) การใช้บตั รสมาร์ ท
การ์ด เพื่อการใช้บริ การของสถาบันศึกษา 4) การใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดเกรด ฯลฯ
นวัตกรรมการบริ หารจัดการ เป็ นการใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศมา
ช่วยในการบริ หารจัดการ เพื่อการ ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารการศึกษาให้มีความรวดเร็ วทันเหตุการณ์
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนวัตกรรมการศึกษาที่นามาใช้ทางด้านการบริ หารจะเกี่ ยวข้องกับ
ระบบการจัดการฐานข้อมูลในหน่วยงานสถานศึกษา เช่น ฐานข้อมูล นักเรี ยน นักศึกษา ฐานข้อมูล
คณะอาจารย์และบุคลากร ในสถานศึกษา ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และครุ ภณ
ั ฑ์ ฐานข้อมูลเหล่านี้
ต้องการออกระบบที่สมบูรณ์มีความปลอดภัยของข้อมูลสู ง
นอกจากนี้ ยงั มีความเกี่ ยวข้องกับสารสนเทศภายนอกหน่ วยงาน เช่ น ระเบียบปฏิ บตั ิ
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ซึ่ งจะต้องมีการอบรม เก็บรักษาและออกแบบ
ระบบการสื บ ค้นที่ ดีพ อซึ่ ง ผูบ้ ริ หารสามารถสื บค้นข้อมูลมาใช้งานได้ทนั ทีตลอดเวลา การใช้
นวัตกรรมแต่ ล ะด้า นอาจมี ก ารผสมผสานที่ ซ้อนทับ กันในบางเรื่ อง ซึ่ ง จาเป็ นต้องมี ก ารพัฒนา
ร่ วมกันไปพร้อมๆ กันหลายด้าน การพัฒนาฐานข้อมูลอาจต้องทาเป็ นกลุ่มเพื่อให้สามารถนามาใช้
ร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แนวคิดเชิ งนวัตกรรมสาหรับการบริ หารสถานศึกษา สาหรับการนาเสนอแนวคิดเชิ ง
นวัตกรรมเพื่อนาไปใช้ในการบริ หารสถานศึกษานั้น ผูเ้ ขียนได้ประยุกต์แนวคิดการแพร่ กระจาย
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นวัตกรรม (Diffusion of Innovations) ของโรเจอร์ (Rogers, 1995)47 ที่ได้กล่าวว่าเป็ นกระบวนการ
เผยแพร่ โดยการสื่ อสารผ่านช่องทางต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่ งระหว่างสมาชิ กที่อยูใ่ นระบบสังคมหรื อ
ในที่น้ ีคือ สถานศึกษา โดยกาหนดกระบวนการเรี ยนรู ้และยอมรับนวัตกรรมไว้ 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ความรู้ (Knowledge) เป็ นขั้นตอนที่รับรู ้วา่ มีนวัตกรรมเกิ ดขึ้น และหา
ข่าวสารจนมีความเข้าใจในนวัตกรรมนั้น ๆ โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวกับผูร้ ับนวัตกรรม
ขั้นตอนที่ 2 การชักชวน (Persuasion) เป็ นขั้นตอนที่บุคคลมีเจตคติต่อสิ่ งใหม่ ๆ
ในทางที่เห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยต่อ “นวัตกรรม” นั้นๆ ซึ่ งนวัตกรรมควรมีลกั ษณะ 5 ประการ
ได้แก่ 1) มีประโยชน์มากกว่าของเดิม (Relative Advantage) 2) สอดคล้องกับวัฒนธรรมของสังคม
ที่เป็ นที่ยอมรับ (Compatibility) 3)ไม่ยงุ่ ยากสลับซับซ้อนมากนัก (Less Complexity) 4)สามารถ
รับมาปฏิบตั ิเป็ นครั้งคราวได้ (Divisibility) 5)มองเห็นและเข้าใจได้ง่าย (Visibility)
ขั้นตอนที่ 3 การตัดสิ นใจ (Decision) เป็ นขั้นที่บุคคลสนใจเข้าร่ วมกิจกรรมที่นา ไปสู่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และตัดสิ นใจว่าจะรับนวัตกรรมนั้นหรื อไม่ โดยทัว่ ไปการตัดสิ นใจนั้น
ยังไม่ถาวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
ขั้นตอนที่ 4 การนาไปใช้ (Implementation)เป็ นขั้นนาไปใช้ท ดลองใช้อย่า งเป็ น
ขั้นตอน หรื อเป็ นช่วงๆ ถ้าเกิดผลดีก็จะได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็ ว
ขั้นตอนที่ 5 การยืนยัน (Confirmation) เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของกระบวนการ ซึ่ งเป็ น
การหาข้อมูลมาสนับสนุ นการตัดสิ นใจ อาจมีระยะเวลายาวนาน จนกระทัง่ ยอมรับแนวความคิด
ใหม่ๆ ไปปฏิบตั ิเป็ นการถาวรหากพิจารณากระบวนการแพร่ กระจายนวัตกรรมดังกล่าว จะพบว่า
การนาแนวคิ ดนี้ ไ ปใช้ใ นการบริ หารสถานศึ ก ษานั้น ผูบ้ ริ หารต้องท าความเข้าใจแนวคิ ดเชิ ง
นวัตกรรมในระดับปั จเจคบุคคล (Individual) และในระดับองค์การ (Organization) ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาไทยในทศวรรษหน้ า
ข้อเสนอในการใช้ยทุ ธศาสตร์ ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาไทยไปใน
ทศวรรษองค์ประกอบขององค์การนวัตกรรมที่ตอ้ งพัฒนาในทศวรรษหน้า ได้แก่

47

Everett M. Roger, Diffusion of Innovations, 3rd ed. (New York: ADivision of
Macmillan Publishing, 1983), อ้า งถึ ง ใน วริ นทร บุ ญยิ่ง , การพัฒ นาทุ นมนุ ษ ย์ ใ นชุ ม ชน,
ศึกษาศาสตร์ 22, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2554): 19-33.
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1. วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้ าหมาย ต้องมีวสิ ัยทัศน์ที่ชดั เจนและมีความเป็ นไปได้ โดย
สื่ อสารและสร้ างความชัดเจนในการรั บรู ้ วิสัยทัศน์ จุ ดประสงค์และกลยุทธ์ ใหม่ แก่ พนัก งานใน
องค์การ กลยุทธ์ นวัตกรรมจะต้องมุ่งเน้นความสาคัญกับลู กค้า และองค์การจะต้องมี จุดมุ่งหมาย
นโยบาย และกลยุทธ์ดา้ นนวัตกรรมที่เป็ นข้อความที่มุ่งเน้นนวัตกรรมและส่ งเสริ มความคิด
2. โครงสร้างองค์การ จัดตั้งหน่ วยงานที่เป็ นศูนย์กลางการวิจยั และคิดค้นผลิ ตภัณฑ์
ใหม่ทาหน้าที่ในการรับผิดชอบเกี่ ยวนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ มี โครงสร้ างองค์การที่ มี
ความยืดหยุน่ มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์และฉกฉวยโอกาส และเป็ นองค์การที่
มีการทางานแบบโครงการ ที ม แก้ปัญหาระหว่า งองค์การ ซึ่ ง จะไวต่ อการเปลี่ ยนแปลงมี ค วาม
ยืดหยุน่ และมีความเป็ นนวัตกรรม และการทางานแบบทีมข้ามสายงาน การทางานแบบทีมที่มีความ
หลากหลาย
3. วัฒนธรรมค่านิ ยมและบรรยากาศการท างานสร้ า งให้เกิ ดค่ านิ ยมร่ วมกันเกี่ ยวกับ
นวัตกรรมและองค์การนวัตกรรม ทาให้ทุกคนในองค์การเห็นความสาคัญของนวัตกรรม รับรู้และมี
ส่ วนร่ วมรับผิดชอบวัตถุประสงค์ของการสร้างนวัตกรรม ยอมรับและเรี ยนรู ้จากความล้มเหลวหรื อ
ข้อผิดพลาดที่มาจากการสร้ างสรรค์นวัตกรรม และไม่มีการลงโทษ เปิ ดโอกาสและรับฟั งความ
คิดเห็นหรื อแนวคิดใหม่ๆ
4. ผูน้ า เห็ นความสาคัญ มีความมุ่งมัน่ ทุ่มเทเวลา พลังงาน และทรัพยากรสนับสนุ น
กิจกรรมให้ทีมงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีบทบาทเป็ นผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ใช้ภาวะผูน้ าแบบเปลี่ยน
รู ป มีมุมมองในระยะยาวและเป็ นผูท้ ี่เอื้ออานวยต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์
5. บุคลากร มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญในการทางาน มีทกั ษะในการสื่ อสาร ทักษะด้าน
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีอานาจ อิทธิ พลเครื อข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์การ และเป็ น
ผูร้ วบรวมความรู ้ รวมทั้งมีวสิ ัยทัศน์ อดทน กระตือรื อร้น มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ทักษะ
ในการวิเคราะห์
6. ทรัพยากรจัดสรรและสนับสนุ นทรัพยากรและการลงทุนสาหรับการค้นหา พัฒนา
การศึกษา การฝึ กอบรม และการนาความคิดใหม่ไปปฏิบตั ิ องค์การต้องสร้างความชัดเจนในเรื่ อง
การสนับสนุ นทางด้านการเงินหรื องบประมาณในการสร้างนวัตกรรม การให้งบประมาณในการ
วิจยั และพัฒนาอย่างเพียงพอ
7. การบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการสรรหาและจ้างงานบุคคลที่มีความคิด
สร้างสรรค์ มีประสบการณ์และภูมิหลัง ที่มีความหลากหลาย มีการฝึ กอบรมและพัฒนาให้บุคลากร
ด้า นนวัตกรรม ด้า นเทคโนโลยี และให้เป็ นบุ คคลที มี ความคิ ดสร้ างสรรค์ การประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงาน ที่เชื่อมโยงกับการปฏิบตั ิงานที่อยูใ่ นกระบวนนวัตกรรม
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8. การให้รางวัลและการยอมรับ มีรูปแบบการให้รางวัลที่หลากหลาย ทั้งรางวัลที่เป็ น
ตัวเงิน สิ่ งจูงใจทางอาชี พ รางวัลทางสังคมและรางวัลภายในพร้อมทั้งชี้ แจงทาความเข้าใจ ถึงความ
แตกต่างของ รางวัลแต่ละประเภท
9. การสื่ อสาร มีการสื่ อสารแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ โดยเฉพาะในหมู่ผทู ้ ี่เชี่ ยวชาญ
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้มีโอกาสได้พบปะกับเครื อข่ายที่เป็ นสหวิชาชี พในทุกระดับทั้งใน
และนอกองค์
10. การการจัดการความรู ้ และข้อมูลข่าวสารมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดีและสามารถ
เผยแพร่ และแบ่งปั นข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมให้กบั หน่วยงาน
แผนกหรื อบุคลากรทุกคนได้รับทราบถึงข้อมูลที่ควรรับรู ้และจาเป็ นต่อการสร้างนวัตกรรม
11. การประเมินและการถ่ายทอดความคิด มีระบบจัดเก็บความคิด การประเมินความคิด
สาหรับนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการถ่ายทอดส่ งต่อความคิดรวมทั้งมีระบบที่นาผลจาก
ห้องทดลองมาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาด
12. เครื อข่าย ให้ความสาคัญกับการสร้ างเครื อข่าย และมีพนั ธมิ ตรในการสร้ างสรรค์
นวัตกรรม เปิ ดโอกาสให้ลูก ค้า ได้เข้า ร่ วมในที ม งานคิ ดค้นผลิ ตภัณฑ์ใ หม่ ลู ก ค้าสามารถเป็ นผู ้
ผลักดันการพัฒนากระบวนการ
สรุ ปได้วา่ นวัตกรรมทางการศึกษาที่จะพัฒนาขึ้นใหม่ ควรเป็ น ผลงานที่เป็ นที่ยอมรับ
ของสั ง คมและเป็ นประโยชน์ เ ชิ ง สร้ า งสรรค์ ที่ ดี มี ป ระโยชน์ เช่ น ผลงานของจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในปี 2556 สร้ างโปรแกรม "อักขราวิสุทธิ์ ” และ “อี-ธี สิส” ขึ้นมาตรวจสอบสาหรั บ
เขียนวิทยานิพนธ์และตรวจสอบการลักลอบผลงานวิชาการได้ในระดับปริ ญญาโท และ ปริ ญญาเอก
เพื่อให้นกั ศึกษาได้รู้จกั การจัดทาผลงานวิชาการที่ได้มาจากการค้นคว้าอย่างเป็ นระบบ วิธีการอ้างอิง
จากแหล่งดวามรู ้ และมีคุณธรรมความซื่ อสัตย์รับผิดชอบ48
หลักการและแนวคิดในการบริหารการศึกษา
ความหมายของการบริหาร
การบริ หาร (Administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “Administatrae” หมายถึง
ช่วยเหลือ (Assist) หรื ออานวยการ (Direct) การบริ หารมีความสัมพันธ์หรื อมีความหมายใกล้เคียง
48

จรวยพร ธรณิ นทร์ , “ การเสวนาเรื่ อง คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
สมาคมครุ ศาสตร์ สั มพันธ์ กบั การพัฒนานวัตกรรมการศึ กษาไทยในทศวรรษหน้า, 2557” 25
มกราคม 2557.
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กับ ค าว่า “Minister” ซึ่ ง หมายถึ ง การรั บใช้หรื อผูร้ ั บใช้ หรื อผูร้ ั บใช้รัฐ คื อ รั ฐมนตรี ส าหรั บ
ความหมายดั้งเดิมของคาว่า Administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่ งต่างๆ
ไมล์สทีน และเบลาสโก (Milstein and Belasco) นิ ยามการบริ หารว่า เป็ นกระบวนการ
ที่ ก าเนิ ด ทิ ศ ทางและควบคุ ม กิ จ กรรมของสมาชิ ก ทุ ก คนในองค์ก ร 49 ดรั ค เกอร์ ( Druck) กล่ า ว่ า
การบริ หารคือการทางานต่างๆ ให้ลุล่วงโดยคนอื่นเป็ นผูน้ า50 เช่ นเดี ยวกับเฮอร์ เซ และบลังชาร์ ต
(Hersey and Blanchard) หมายถึ งการทางานร่ วมกันและผ่านแต่ละบุคคลและกลุ่มบุคคล เพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายขององค์การ51ส่ วนคูนซ์และเวห์วิช (Koontz and Coulter) เห็นว่า การบริ หารเป็ น
กระบวนการในการออกแบบและสร้างบรรยากาศในการทางานของแต่ละคน ร่ วมกันเพื่อให้บรรลุ
จุ ด มุ่ ง หมายที่ ก าหนดไว้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 52ส่ ว นฮุ ส เซนและโพสต์ เ ทิ ล เวท (Husen and
Postlewaite) นิ ยายมการบริ หารว่าเป็ นศิลปะในกาประสานองค์ประกอบ หรื อปั จจัยการผลิ ตที่มุ่ง
หมายขององค์การ53 รอบบินส์และคูเทอร์ (Robbins and Coulter ) และครี ทเนอน์ (Kreitner) เห็น
พ้อ งกัน ว่า การบริ ห ารเป็ นกระบวนการการท างานกับ บุ ค คลอื่ น และผ่ า นบุ ค คลอื่ น ให้ บ รรลุ
ประสิ ทธิ ผล อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ54, 55 เบทแมนและสเนล (Bateman and Snell)5ระบุความหมาย

49

Milstein M. M. et al., Educational Administrationn and the Behavior Sciences:
A System Perspective (Boston: Allyn and Bacon,1983): 161.
50
Peter F. Drucker, Managementn: Task, Responsibility, Practices (New York
:HarperCollins Publishing,1993), 5.
51
Paul Hersay and Kenneth H. Blanchard, Management of Organization Behavior
Utilizing Human Resources (Englewood Cliffs: Prentice-HALL, 1982), 3.
52
Harold Koontz and Heinz Weihric, Essentials of Management, 5thed. (New York:
Mc-GRAW hill, 1990), 4.
53
Torsten Husen and T.N. Postlewaite, The International Eneyclopedia Education,
nd
2 ed. (Gritain Britain: BPC Wheatons, 1994), 213.
54
Stephen P. Robbins and Mary Coulter, Management, 5thed. (New Jersey: Prentice
Hall, 1996), 8.
55
R. Kreitner, Management, 7thed. (Boston: Houghton Miffin,1998), 5.
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การบริ หารว่า หมายถึ ง กระบวนการทางานร่ วมกันของบุ คลากรและทรั พยากรต่างๆ เพื่อบรรลุ
เป้ าหมายขององค์กร56
สมพงศ์ เกษมสิ น57 ได้ให้ความหมาย การบริ หารว่า หมายถึง การบริ หารนิ ยมใช้กบั
การบริ หารราชการหรื อการจัดการเกี่ ย วกับ นโยบาย ซึ่ ง มี ศ พั ท์บ ญ
ั ญัติ ว่า รั ฐประศาสนศาสตร์
(Public Administration) และคาว่า การจัดการ (Management) นิ ยมใช้กบั การบริ หารธุ รกิจเอกชน
หรื อการดาเนิ นการตามนโยบายที่กาหนดไว้ สมพงศ์ เกษมสิ น ยังให้ความหมายการบริ หารไว้ว่า
การบริ หารมีลกั ษณะเด่นเป็ นสากลอยูห่ ลายประการ ดังนี้
1. การบริ หารย่อมมีวตั ถุประสงค์
2. การบริ หารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็ นองค์ประกอบ
3. การบริ หารต้องใช้ทรัพยากรการบริ หารเป็ นองค์ประกอบพื้นฐาน
4. การบริ หารมีลกั ษณะการดาเนินการเป็ นกระบวนการ
5. การบริ หารเป็ นการดาเนินการร่ วมกันของกลุ่มบุคคล
6. การบริ หารอาศัยความร่ วมมือร่ วมใจของบุคคล กล่าวคือ ความร่ วมใจ (Collective
Mind) จะก่อให้เกิดความร่ วมมือของกลุ่ม (Group Cooperation) อันจะนาไปสู่ พลังของกลุ่ม (Group
Effort) ที่จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์
7. การบริ หารมีลกั ษณะการร่ วมมือกันดาเนินการอย่างมีเหตุผล
8. การบริ หารมีลกั ษณะเป็ นการตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงานกับวัตถุประสงค์
9. การบริ หารไม่มีตวั ตน (Intangible) แต่มีอิทธิ พลต่อความเป็ นอยูข่ องมนุษย์
อนันต์ เกตุวงศ์ ได้ให้ความหมาย การบริ หารว่า หมายถึง การประสานความพยายาม
ของมนุษย์ (อย่างน้อย 2 คน) และทรัพยากรต่างๆ เพื่อทาให้เกิดผลตามต้องการ58
ไพบูลย์ ช่ างเรี ยน ได้ให้ความหมายการบริ หารว่า หมายถึ ง ระบบที่ประกอบไปด้วย
กระบวนการในการน าทรั พ ยากรทางการบริ ห ารทั้ง ทางวัต ถุ แ ละคนมาด าเนิ น การเพื่ อ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล 59
56

Thomas S. Bateman and Scott A. Snell, Management : Building Competive
Advantage, 4thed. (Lrwin: McGraw-Hill, 1999), 6.
57
สมพงศ์ เกษมสิ น, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2523), 5-6.
58
อนั น ต์ เกตุ ว งศ์ , การบริ ห ารการพั ฒ นา(กรุ งเทพฯ: โรงพิ ม พ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ , 2523), 27.
59
ไพบูลย์ ช่างเรี ยน, วัฒนธรรมการบริหาร(กรุ งเทพฯ: อักษรเจริ ญทัศน์, 2532), 17.
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ติ น ปรั ช ญพฤทธิ์ มองการบริ ห ารในลัก ษณะที่ เ ป็ นกระบวนการโดยหมายถึ ง
กระบวนการนาเอาการตัดสิ นใจ และนโยบายไปปฏิบตั ิ ส่ วนการบริ หารรัฐกิจหมายถึงเกี่ยวข้องกับ
การนาเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ 60
บุญทัน ดอกไธสง ได้ให้ความหมาย การบริ หารว่า หมายถึง การจัดการทรัพยากรที่มี
อยูใ่ ห้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล องค์การ หรื อประเทศ หรื อ
การจัดการเพื่อผลกาไรของทุกคนในองค์การ61
ธณจรส พูนสิ ทธิ์ ได้อา้ งถึงความหมายของการบริ หารในความคิดเห็นของ George R.
Terry ได้กล่าวว่า การบริ หาร หมายถึง การดาเนิ นงานตามลาดับขั้นอันประกอบด้วยการวางแผน
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การอานวยการ (Actuating) และการควบคุม (Controlling)
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์โดยอาศัยคนและทรัพยากรอื่น62
ธี รวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษ์ เฉลิ มจิระรัตน์ได้ให้ความหมายไว้วา่ การบริ หาร
หมายถึง การบริ หารหรื อการจัดการ คือ กระบวนการอย่างหนึ่งภายในองค์การซึ่ งมีลาดับการทางาน
เป็ นขั้นตอน มีกลุ่มบุคคลเป็ นกลไกลสาคัญในการบริ หารงาน มีเงินทุน เครื่ องจักร และวัสดุ
ครุ ภณั ฑ์ต่าง ๆ เป็ นองค์ประกอบด้วย63
พยอม วงศ์สารศรี ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริ หาร หมายถึง กระบวนการที่
ผูจ้ ดั การใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ ดาเนิ นกิจการตามขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยความร่ วมแรงร่ วมใจ
ของสมาชิกในองค์การ การตระหนักถึง ความสามารถ ความถนัด ความต้องการและความมุ่งหวัง
ด้า นความเจริ ญ ก้า วหน้า ในการปฏิ บ ัติง านของสมาชิ ก ในองค์ก ารควบคู่ ไ ปด้ว ยองค์ก ารจึ ง จะ
สัมฤทธิ ผลตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้64
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ติ น ปรั ช ญพฤทธิ์ , ศั พ ท์ รั ฐประศาสนศาสตร์ (กรุ งเทพฯ: ส านัก พิ มพ์จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2535), 8.
61
บุ ญทัน ดอกไธสง, การจั ด องค์ การ, พิ ม พ์ค รั้ งที่ 4 (กรุ งเทพฯ: โรงพิ มพ์มหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2537), 1.
62
ธนจรส พูนสิ ทธิ์ , การจัดการองค์ การและการบริหาร (กรุ งเทพฯ: สหธรรมิก, 2541), 20.
63
ธี รวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, องค์ การและการจัดการ(กรุ งเทพฯ:
อักษรปริ ทรรศน์, 2534), 12.
64
พยอม วงศ์สารศรี , องค์ การและการจัดการ(กรุ งเทพฯ: พรานนกการพิมพ์, 2542), 36.

48
สมคิด บางโม ได้สรุ ปว่า การบริ หารหรื อการจัดการ หมายถึง ศิลปะ ในการใช้คน เงิน
วัสดุอุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ65
สมาน รังสิ โยกฤษฎ์ ได้ให้ความหมายไว้วา่ การบริ หาร หมายถึง การดาเนินงานให้
บรรลุเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยอาศัยปั จจัยต่างๆ ได้แก่ เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธี
ปฏิบตั ิงานเป็ นอุปกรณ์ในการดาเนินงาน66
สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์ ได้ให้ความหมายไว้วา่ การบริ หาร หมายถึง ศิลปะในการใช้บุคคล
อื่นร่ วมกับปั จจัยในการจัดการ เพื่อให้กิจกรรมดาเนิ นไปได้ตามวัตถุประสงค์ และสนองตอบความ
คาดหวัง และจัดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นมีความเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน67
สิ รภพ เหล่าลาภะ ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบริ หารไว้ 2 นัย คือ 1) คาว่า บริ หาร
มาจากภาษาบาลีวา่ ปริ หาร มาจากศัพท์วา่ ปริ แปลว่า รอบ และ หร ธาตุในความนาไป ดังนั้น คาว่า
บริ หาร จึงแปลว่า นาไปโดยรอบ อีกสานวนหนึ่ง คาว่า บริ หาร แปลว่า อ้อมหนี , หลีกหนี , หลบหนี
ดังในประโยคภาษาบาลีวา่ “ปญฺ ห ปริ หริ ต สมตฺ โถ” แปลว่า ผูส้ ามารถเพื่อการอ้อมหนี หลีกหนี
หลบซึ่ งปั ญหา หรื อแปลว่า ผูส้ ามารถบริ หารปั ญหา และนาปั ญหาไปโดยรอบ หรื อกาจัดปั ญหาให้
หมดสิ้ นไป 2) คาว่า บริ หาร แปลมาจากภาษาอังกฤษ ว่า Administer และ Administration แปล
ความหมายคือ การปกครอง ดาเนินการ อานวยการ จัดการ จัดให้ วาง ส่ งเสริ ม และบารุ ง68
วิรัช วิรัชนิ ภาวรรณได้แบ่งการบริ หาร ตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งหน่วยงาน
ไว้ 6 ส่ วน69 ดังนี้
1. การบริ หารงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ซึ่ งเรี ยกว่ า การบริ หารรั ฐ กิ จ (Public
Administration) หรื อการบริ หารภาครั ฐ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์หลัก ในการจัดตั้ง คื อ การให้ บ ริ ก าร
สาธารณะ (Public Services) ซึ่งครอบคลุมถึงการอานวยความสะดวก การรักษาความสงบเรี ยบร้อย
ตลอดจนการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เป็ นต้น การบริ หารส่ วนนี้ เป็ นการบริ หารของ
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สมคิด บางโม, การบริหาร (กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2545), 61.
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สมาน รังสิ โยกฤษฎ์, การบริหาร (กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2537), 1.
67
สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์, องค์ การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพฯ: พิทกั ษ์อกั ษร,
2542), 16.
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สิ รภพ เหล่าลาภะ, พุทธศาสตร์ การเมือง (กรุ งเทพฯ: สหธรรมิก, 2545), 140.
69
วิรัช วิรัชนิ ภาวรรณ, การบริ หารเมืองหลวงและการบริ หารท้ องถิ่น : สหรั ฐอเมริ กา
อังกฤษ ฝรั่งเศส ญีป่ ุ่ น และไทย (กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์โฟร์เพซ, 2545), 36-38.

49
หน่ วยงานของภาครัฐ (Public or Governmental Organization) ไม่ว่าจะเป็ นหน่ วยงานทั้งใน
ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นท้ อ งถิ่ น เช่ น การบริ หารงานของหน่ ว ยงานของส านั ก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม หรื อเทียบเท่า การบริ หารงานของจังหวัดและอาเภอ การบริ หารงาน
ของหน่ วยการบริ ห ารท้องถิ่ น หน่ วยงานบริ หารเมื องหลวง รวมตลอดทั้ง การบริ ห ารงานของ
หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ เป็ นต้น
2. การบริ หารงานของหน่ วยงานภาคธุ รกิ จ ซึ่ ง เรี ยกว่า การบริ หาร ธุ รกิ จ (Business
Administration) หรื อ การบริ หารภาคเอกชนหรื อ การบริ หารของหน่ วยงานของเอกชน ซึ่ งมี
วัตถุ ประสงค์หลักของการจัดตั้งเพื่อการแสวงหากาไร หรื อการแสวงหากาไรสู งสุ ด (Maximum
Profits) ในการทาธุ รกิ จ การค้าขาย การผลิ ตอุ ตสาหกรรม หรื อให้บริ การ เห็ นตัวอย่างได้อย่าง
ชัดเจนจากการบริ หารงานของบริ ษทั ห้างร้านและห้างหุ น้ ส่ วนทั้งหลาย
3. การบริ หารของหน่วยงานที่ไม่สังกัดภาครัฐ(Non-Governmental Organization) ซึ่ ง
เรี ยกย่อว่า หน่ วยงาน เอ็นจีโอ (NGO.) เป็ นการบริ หารงานของหน่ วยงานที่ไม่แสวงหาผลกาไร
(Non-Profit Administration) มีวตั ถุ ประสงค์หลักในการจัดตั้ง คือการไม่แสวงหาผลกาไร (NonProfit) เช่นการบริ หารของมูลนิธิและสมาคม
4. การบริ หารงานของหน่ วยงานระหว่า งประเทศ (International Organization) มี
วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ของการจัด ตั้ง คื อ ความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งประเทศ เช่ น การบริ หารงานของ
สหประชาชาติ (United Nations Organization) องค์การค้าระหว่างประเทศ (World Trade
Organization) และกลุ่มประเทศอาเซี ยน (ASEAN)
5. การบริ ห ารงานขององค์ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ การบริ ห ารงานขององค์ก รส่ ว นนี้
เกิ ดขึ้ นหลัง จากประกาศใช้รัฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) โดยบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนู ญได้กาหนดให้มีองค์กรตามรัฐธรรมนู ญขึ้ น เช่ น การบริ หารงานของศาลรัฐธรรมนู ญ
ศาลปกครอง คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
และผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา เป็ นต้น องค์กรดังกล่าวนี้ ถือว่าเป็ นหน่วยงานของรัฐเช่นกัน แต่
มีลกั ษณะพิเศษ เช่น เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว และมีวตั ถุประสงค์หลักในการ
จัดตั้งเพื่อปกป้ องคุ ม้ ครองและรักษาสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน ตลอดจนควบคุ มตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
6.การบริ หารงานของหน่ วยงานภาคประชาชน มีวตั ถุ ประสงค์หลักในการจัดตั้งเพื่อ
ปกป้ องรักษาผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่ วนรวมซึ่ งเป็ นประชาชนส่ วนใหญ่ของประเทศและ
ถูกเอารัดเอาเปรี ยบตลอดมา เช่น การบริ หารงานของหน่วยงานของเกษตรกร กลุ่มผูใ้ ช้แรงงาน และ
กลุ่มผูใ้ ห้บริ การ
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ธงชัย สันติวงษ์70 กล่าวถึงลักษณะของงานบริ หารจัดการไว้ 3 ด้าน คือ
1. ในด้านที่ เป็ นผูน้ าหรื อหัวหน้างาน งานบริ หารจัดการ หมายถึ ง ภาระหน้าที่ ของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ าภายในองค์การ
2. ในด้า นของภารกิ จหรื อสิ่ ง ที่ ต้องทา งานบริ หารจัดการ หมายถึ ง การจัดระเบี ย บ
ทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์การ และการประสานกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
3. ในด้านของความรับผิดชอบ งานบริ หารจัดการ หมายถึง การต้องทาให้งานต่างๆ
สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดีดว้ ยการอาศัยบุคคลต่างๆ เข้าด้วยกัน
วิรัช วิรัชนิ ภาวรรณ กล่าวไว้วา่ การบริ หารจัดการ (Management Administratio) การ
บริ หารการพัฒนา (Development Administration) แม้ก ระทัง่ การบริ หารการบริ ก าร (Service
Administration) แต่ละคามีความหมายคล้ายคลึงหรื อใกล้เคียงกันที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย 3
ส่ วน71 คือ
1. ล้ ว นเป็ นแนวทางหรื อวิ ธี การบริ หารงานภาครั ฐ ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ และ
หรื อ เจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ นามาใช้ใ นการปฏิ บ ตั ิ ราชการเพื่ อ ช่ วยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการบริ หาร
ราชการ
2. มีกระบวนการบริ หารงานที่ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การคิด (Thinking) หรื อ
การวางแผน (Planning) การดาเนินงาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating)
3. มี จุ ด หมายปลายทาง คื อ การพัฒ นาประเทศไปในทิ ศ ทางที่ ท าให้ป ระชาชนมี
คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริ ญก้าวหน้าและมัน่ คงเพิ่มขึ้น
สาหรับส่ วนที่แตกต่างกัน คือ แต่ละคามีจุดเน้นต่างกัน กล่าวคือ การบริ หารจัดการเน้น
เรื่ องการนาแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเข้ามาใช้ในการบริ หารราชการ เช่ น การมุ่งหวังผล
กาไร การแข่งขัน ความรวดเร็ ว การตลาด การประชาสัมพันธ์ การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การลด
ขั้นตอน และการลดพิธีการ เป็ นต้น ในขณะที่การบริ หารการพัฒนาให้ความสาคัญเรื่ องการบริ หาร
รวมทั้งการพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ (Policy, Plan, Program, Project) หรื อกิจกรรม
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ส่ ว นการบริ ห ารการบริ ก ารเน้น เรื่ อ งการอ านวยความสะดวกและการ
ให้บริ การแก่ประชาชน
70

ธงชัย สันติวงษ์, องค์ การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 11 (กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช,
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วิรัช วิรัชนิ ภาวรรณ, การบริ หารจัดการและการบริ หารการพัฒนาขององค์ กรตาม
รัฐธรรมนูญและหน่ วยงานของรั ฐ (กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์นิติธรรม, 2548), 5.
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นวัตกรรมการบริหารการศึกษา
นวัตกรรมการบริ หาร ถื อว่า เป็ นเรื่ องที่ ก าลัง ได้รับ ความสนใจอย่า งกว้า งขวาง ทั้ง
ภาครัฐและภาคธุ รกิจเอกชน ได้มีผทู ้ ี่ได้ให้ความหมาย ของนวัตกรรมการบริ หาร ดังนี้
กีรติ ยศยิง่ ยง ได้ให้ความหมาย นวัตกรรมการบริ หาร หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่
มีการบูรณาการอย่างเป็ นระบบ อันเกี่ยวข้องกับคน กระบวนการความคิดกลยุทธ์ เทคนิค เครื่ องมือ
และองค์กรเพื่อการปรับปรุ งและเพิ่มมูลค่าในการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารให้มาขึ้น ทั้งนี้ เพื่อ
ความเป็ นระบบ การออกตัวแบบใหม่ และการประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค และเพิ่มสมรรถนะเชิงการแข่งขันของ72
รักษ์ วรกิจโภคาทร ที่ปรึ กษาด้านบริ หาร บริ ษทั เดเท็กซ์เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด ได้ให้
ความหมาย นวัตกรรมการบริ หารจัดการว่า การคิดค้นรู ปแบบของการจัดการองค์กรใหม่ๆ ที่ส่งผล
ให้ระบบการทางาน การผลิต การออกแบบ ผลผลิต และการให้บริ หารขององค์กรมีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น73
นภดล เจนอักษร ได้ให้ความหมาย นวัตกรรมการบริ หาร หมายถึง แนวคิด ระบบ
รู ปแบบ วิธีการ เครื่ องมื อใหม่ทางการบริ หารจัดการผูบ้ ริ หาร ที่นามาใช้ในการแก้ไขปั ญหาและ
บริ หารองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิ ทธิ ภาพต่อองค์การ74
ธงชัย สันติวงษ์ ได้ให้ความหมาย นวัตกรรมการบริ หาร หมายถึง นวัตกรรมทางการ
บริ หารจัดการเพื่อช่วยในการปรับตัวและการประสิ ทธิ ภาพให้ยงั คงดาเนิ นการได้ในเงื่อนไขใหม่ที่
เกิดขึ้น มีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้สามารถตอบสนองลูกค้า รองรับกับสิ่ งที่เผชิ ญกับการแข่งขันในโลก
ยุคใหม่ได้75
สานัก พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึก ษาส านักคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน
กระทรวงศึกษาธิ การ ซึ่ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงการหนึ่ งโรงเรี ยนหนึ่ งนวัตกรรม ได้ให้ความหมาย
72

กีรติ ยศยิง่ ยง, องค์ กรแห่ งนวัตกรรม แนวคิดและกระบวนการ (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 23.
73
รักษ์ วรกิจโตคาทร, การจัดการนวัตกรรมสาหรับผู้บริ หาร ชุ ดวิชาที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 2
(กรุ งเทพฯ: สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2549), 26.
74
นภดล เจนอัก ษร, ประมวลสาระชุ ด วิช า ทฤษฎีและแนวปฏิ บั ติ ใ นการบริ หาร
การศึกษา (กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช), 8.
75
ธงชัย สันติวงษ์, องค์ การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 14 (กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนา
พานิช, 2548), 23.

52
นวัตกรรมการบริ หาร ว่า เป็ นนวัตกรรมเกี่ยวกับ ระบบ รู ปแบบ วิธีการบริ หารจัดการโรงเรี ยนที่มี
ข้อจากัดต่างๆ เป็ นต้น76
เสน่ ห์ จุ ย้ โต ได้ให้ความหมาย การบริ หารนวัตกรรม หรื อนวัตกรรมการบริ หารว่า
เป็ นการบริ หารคนด้วยสติปัญญา และการบริ หารการส่ งเสริ มการสนับสนุ น ด้วยการจัดโครงสร้าง
และการออกแบบองค์กรให้สอดคล้องต่อนวัตกรรมที่จะต้องมีในอนาคต77
สรุ ปได้ว่า นวัตกรรมบริ หาร หมายถึ ง การนาแนวคิ ด ทฤษฎี ที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาให้
เหมาะสมสภาพบริ บท หรื อประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปั ญหาและการบริ หารสถานศึกษา เพื่อพัฒนา
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ทฤษฎี แนวคิดกระบวนการบริหารการศึกษา
พระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับมนุษย์และจุดมุ่งหมายของมนุ ษย์จากแนว
เดิม ซึ่งเป็ นความคิดตามหลักศาสนาพราหมณ์และลัทธิอื่นๆ พระพุทธองค์ทรงสอนว่า การยึดมัน่ ใน
ตัวตน (อัตตา) ทาให้เกิดความทุกข์ข้ ึนในสังคม ทาให้คนเราคิดถึงตัวเองมากกว่าสังคม ส่ วนการละ
ตัวตน จะทาให้คนเรามีความสานึกต่อสังคมได้มากขึ้น การละตัวตนจะต้องอาศัยการจัดระบบสังคม
เสี ยใหม่ แต่การเสนอให้เปลี่ยนแปลงสังคมย่อมติดขัดที่ผปู ้ กครองซึ่ งรักษาอานาจของตนเนื่ องจาก
ตนมีฐานะที่ดีอยูแ่ ล้ว ดังนั้นจึงได้เสนอหลักการบริ หารทางพระพุทธศาสนา ที่ถือว่าเป็ นต้นแบบ
ของการบริ หารที่มาตั้งแต่สมัยพุทธกาล78 ดังนี้
1. ในการบัญญัติพระวินยั มีการบัญญัติพระวินยั เพื่อใช้ปกครองสงฆ์ หรื อใช้เป็ นหลัก
ปฏิบตั ิของพระภิกษุ แต่พระวินยั นั้นเป็ นพุทธบัญญัติท้ งั หมด หาใช่ สงฆ์หรื อผูแ้ ทนสงฆ์เป็ นผู ้
บัญญัติ อย่างที่รัฐสภาเป็ นผูบ้ ญั ญัติกฎหมายในระบอบประชาธิ ปไตยไม่ จุดประสงค์ในการบัญญัติ
พระวินยั ก็เพื่อให้สงฆ์อยู่ร่วมกันด้วยดี พ้นจากมลทินและกิ เลสต่างๆ ทาให้ประชาชนเกิดความ
เลื่อมใสและเป็ นเครื่ องส่ งเสริ มการปฏิบตั ิธรรม ดังข้อความว่า “ดูกรภิกษุท้ งั หลาย เพราะเหตุน้ นั แล
เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุท้ งั หลาย อาศัยอานาจประโยชน์ 10 ประการ คือ 1) เพื่อความดีแห่ ง
76

สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, แนวทางดาเนินโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่ง
นวัตกรรม (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2549), 6.
77
เสน่ ห์ จุย้ โต, การบริ หารนวัตกรรมแนวใหม่ (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิราช, 2548), 30-31.
78
ปรี ชา ช้างขวัญยืน, ความคิดทางการเมืองในพระไตรปิ ฎก, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพฯ:
สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538), 42-43.
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สงฆ์ 2) เพื่อความสาราญแห่ งสงฆ์ 3) เพื่อข่มผูเ้ ก้อยาก 4) เพื่ออยูส่ าราญแห่ งภิกษุผมู ้ ีศีลเป็ นที่รัก
5) เพื่อป้ องกันอาสวะอันจักบังเกิดในปั จจุบนั 6) เพื่อกาจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต 7) เพื่อ
ความเลื่อมใสของชุ มชนที่ยงั ไม่เลื่อมใส 8) เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุ มชนที่เลื่อมใสแล้ว 9) เพื่อ
ความตั้งมัน่ แห่งพระสัทธรรม 10) เพื่อถือตามพระวินยั
2. ในด้านการบริ หารพระวินยั ในสมัย เมื่อยังมีพระสาวกไม่มากนัก พระพุทธองค์ทรง
บริ หารพระศาสนาด้วยพระองค์เอง โดยมีพระสาวกที่สาคัญ เช่น พระสารี บุตร และพระมหาโมคคัล
ลานะ ช่วยแบ่งเบาภาระบ้างตามความจาเป็ น ต่อมาเมื่อมีพระสาวกเพิ่มขึ้น และมีผขู้ อเข้าอุปสมบท
ในพุทธศาสนามากขึ้น ก็ได้ทรงอนุญาตให้พระสาวกให้อุปสมบทแก่ผเู ้ ข้ามาขอบวชได้ โดยให้ผขู้ อ
บวชเปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัยเป็ นสรณะ ครั้นต่อมาเมื่อภิกษุเพิ่มขึ้นอีก ทรงมอบความเป็ นใหญ่
ให้แก่สงฆ์ในการทากิจกรรมทั้งปวงของพุทธศาสนา เช่น การให้บรรพชาอุปสมบท การกรานกฐิน
การกาหนดเขตสี มา การระงับอธิ กรณ์ เป็ นต้น ซึ่ งเท่ากับมอบให้สงฆ์เป็ นผูบ้ ริ หารงานพระศาสนา
ตามระเบียบที่ได้ทรงกาหนดไว้นนั่ เอง ส่ วนการบริ หาร คณะสงฆ์ในรู ปองค์กร เช่น มหาเถรสมาคม
นั้นไม่บญั ญัติในพระวินยั แต่ก็ไม่ได้ขดั พระวินยั เป็ นต้น
3. ด้านอธิกรณ์ของสงฆ์ สถาบันตุลาการทางพระพุทธศาสนามีลกั ษณะบางอย่างคล้าย
กับสถาบันตุลาการทางอาณาจักร มีกฎหรื อระเบียบที่สังคมวางไว้เป็ น บรรทัดฐานแห่ งการกระทา
ของบุคคลในสังคม ป้ องกันไม่ให้มีการกระทาหรื อความประพฤติที่เป็ นปฏิปักษ์ต่อความสงบสุ ข
ของสังคม ฝ่ ายอาณาจักมีกฎหมายเป็ นหลักในการปกครอง ส่ วนฝ่ ายพุทธจักรมีวินยั เป็ นหลัก ทั้ง
ฝ่ ายอาณาจัก ร และพุ ท ธจัก รมี ก ระบวนการพิ จารณาคดี หรื อ อธิ ก รณ์ และมี วิธี ล งโทษตาม
โทษานุ โทษ แต่ลกั ษณะการลงโทษตามพระวินยั กับโทษของกฎหมายบ้านเมืองมีขอ้ แตกต่างกัน
มาก ความผิดที่ร้ายแรงบางอย่างของบรรพชิต เช่น ความผิดทางเพศ สาหรับฝ่ ายอาณาจักรอาจไม่ถือ
ว่าผิด เป็ นต้น และจากการตรวจสอบเอกสารปรากฏว่า มีผใู ้ ห้ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หาร ไว้หลาย
ท่าน ดังนี้
ติณ ปรัชญพฤทธิ์ ได้เสนอภารกิจสาคัญในการบริ หารไว้ 7 ประการ79 คือ
1. การวางแผน หมายถึง การกาหนด โครงการอย่างกว้างๆ ว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องลง
มือปฏิบตั ิตามลาดับ วางแนววิธีปฏิ บตั ิพร้อมด้วยวัตถุ ประสงค์ของการปฏิบตั ิงานนั้น ก่อนลงมือ
ปฏิบตั ิการ

79

2539), 24-26.

ติณ ปรัชญพฤทธิ์ , หลักการจัดการ (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ,
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2. การจัดองค์การ หมายถึง การจัดรู ปโครงสร้างหรื อเค้าโครงของการบริ หาร โดย
กาหนดอานาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยหรื อตาแหน่ งต่างๆ ของหน่วยงานให้ชดั เจน พร้อมด้วย
กาหนดลักษณะ และวิธีการติดต่อสัมพันธ์ตามลาดับชั้นแห่งอานาจหน้าที่สูงต่าลดหลัน่ ลงไป
3. การจัดคนเข้าทางาน หมายถึง การบริ หารงานเกี่ ยวกับตัวบุ คคลของหน่ วยงาน
การบริ หารบุคคลดังกล่าว รวมตั้งแต่การแสวงหาคนทางานมาบรรจุ การแต่งตั้ง การฝึ กอบรม และ
การพัฒนาบุคคล การบารุ งขวัญ การเลื่อนขั้น ลดขั้น ตลอดจนการพิจารณาให้พน้ จากงาน และการ
บารุ งรักษาสภาพของการทางานให้ดี และมีประสิ ทธิ ภาพให้คงอยูต่ ่อไป
4. การสั่งการ หมายถึง การอานวยการหรื อการวินิจฉัยสั่งการ หลังจากการได้วิเคราะห์
และพิจารณาโดยรอบคอบ รวมทั้งการติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามคาสัง่ นั้นๆ
5. การประสานงาน หมายถึง การประสานงานหรื อติดต่อ สัมพันธ์กบั หน่วยงานย่อย
หรื อตาแหน่งต่าง ๆ ในองค์การ เพื่อก่อให้เกิดการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ไม่มีการทางานที่ซ้ าซ้อน
หรื อขัดแย้งกัน สามารทางานประสานความกลมกลืนกัน เพื่อวัตถุประสงค์หลักขององค์การ
6. การรายงาน หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผูบ้ งั คับบัญชาหรื อยังหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งบนและล่าง เพื่อทราบความก้าวหน้าของงานทุกระยะสะดวกแก่การประสานงานอื่นจะ
เป็ นการสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน ตลอดจนเป็ นการบารุ งขวัญไปในตัวด้วย
7. การงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรื อการทางบประมาณการเงิน
วางแผนหรื อโครงการในการจ่ายเงิน การบัญชี และการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินโดยรอบคอบและ
รัดกุม
พงษ์ศกั ดิ์ ปั ญจพรผล กล่าวถึง กระบวนการการบริ หารควรประกอบด้วย10ประการ 80
คือ
1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกาหนดงานหรื อวิธีการปฏิบตั ิงานไว้เป็ นการ
ล่วงหน้า โดยเกี่ยวกับการคาดการณ์ (Forecasting) การกาหนดวัตถุประสงค์ (Set Objective) การ
พัฒนากลวิธี (Develop Strategies) ในการวางแผน ซึ่ งต้องคานึ งถึงนโยบาย (Policy) เพื่อให้
แผนงานที่กาหนดขึ้นไว้มีความสอดคล้องต้องกันในการดาเนินงาน
2. การจัดการ (Organizing) หมายถึง การพัฒนาระบบการทางานเพื่อให้งานต่างๆ
สามารถดาเนินไปโดยมีการประสานงานกันอย่างดี

80

2542),64-72.

พงษ์ศกั ดิ์ ปัญจพรผล, องค์ การและการจัดการ (กรุ งเทพฯ: สถาบันราชภัฎนครปฐม,
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3. การจัดคนเข้าทางาน (Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคลเข้าปฏิบตั ิงานให้เหมาะสม
ตามตาแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ
4. การตัดสิ นใจ (Decision) หมายถึง ความสามารถของผูบ้ ริ หารในการที่จะตัดสิ นใจ
แยกแยะและวิเคราะห์ออกมาให้ได้วา่ ในการทางานจะต้องมีการตัดสิ นใจในเรื่ องใดบ้าง
5. การสั่งการ (Directing) หมายถึง การศึกษาวิธีการวินิจฉัยสั่งการ รวมทั้งการควบคุม
งานและนิเทศงาน ตลอดจนศิลปะในการบริ หารงานที่จะทาให้การทางานประจาวันของเจ้าหน้าที่
ทุกคนเป็ นไปด้วยดี
6. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การร่ วมมือประสานงาน เพื่อการดาเนิ นการ
เป็ นไปด้วยดี และราบรื่ น ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะทาการประสานงานดีข้ ึน และดาเนินการ
แก้ไขเมื่อเกิดปั ญหาขึ้น
7. การร่ วมมือประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานให้ผปู้ ฏิบตั ิงาน
ทุกฝ่ ายมีความเข้าใจในงาน เข้ามาร่ วมทางานกันอย่างพร้อมเพรี ยงกัน ข้อตกลงที่สาคัญยิ่งของการ
ประสานงาน คือ ความร่ วมมือ ซึ่งเป็ นเรื่ องของ “จิตใจ”
8. การสื่ อข้อความ (Communicating) หมายถึง การผ่านข่าวสารข้อมูลและความเข้าใจ
เพื่อที่จะให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาหรื อบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการ
9. การรายงานผล (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบตั ิของหน่วยงานให้แก่
ผูบ้ ริ หารและสมาชิ กของหน่ วยงานได้ทราบความเคลื่ อนไหวของการดาเนิ นงาน ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์ (Public Relation) แจ้งให้ประชาชนทราบ ซึ่ งโดยทัว่ ไปการายงาน จะหมายถึง
วิธีการของสถาบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ขอ้ มูลแก่ผสู ้ นใจมาติดต่อสอบถามผูบ้ งั คับบัญชา
/ ผูร้ ่ วมงาน ความสาคัญของการรายงานนั้นจะต้องตั้งอยูบ่ นรากฐานของความเป็ นจริ ง
10. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ โดยศึกษาให้ทราบถึงระบบ
และกรรมวิธีในการบริ หารเกี่ ยวกับงบประมาณ และการเงินตลอดจนการใช้งบประมาณในการ
ควบคุมงาน
วิโรจน์ สารรัตนะ ได้กล่าวถึงกระบวนการบริ หาร ควรประกอบด้วย 4 ประการ81 คือ
1. การวางแผน หมายถึ ง หน้า ที่ ทางการบริ หารในการกาหนดจุ ดหมายและการ
ตัดสิ นใจ เลือกวิธีการที่ดีที่สุดที่จะให้บรรลุจุดหมายนั้น
2. การจัดองค์การ หมายถึง กาหนดอานาจหน้าที่และตาแหน่งต่างๆ อย่างชัดเจน
81

วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริ หาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึ กษา,
(กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์ , 2542), 11.
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3. การนา หมายถึง ความพยายามทาให้มีอิทธิ พลต่อผูอ้ ื่น เพื่อให้การปฏิบตั ิงานบรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์การ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิผล
4. การควบคุม หมายถึง การมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าสมาชิ กในองค์การได้
ประพฤติปฏิบตั ิในทิศทางที่จะทาให้บรรลุผลตามมาตรฐานหรื อจุดหมาย มุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมที่
พึงประสงค์และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลง
คิวเล็ก แอล. แอน แอววิด เจ (Gulick L. and Urwick J.) ได้กล่าวว่า กระบวนการ
บริ หารนั้นต้องประกอบด้วย ขั้นตอนที่สาคัญ หรื อที่เรี ยกกันย่อ ๆ ว่า “POSDCoRB Model” ซึ่ ง
อธิบายตามความหมาย82 ดังนี้
1. การวางแผน (P=Planning) หมายถึง การจัดวางโครงการและแผนปฏิบตั ิ งานไว้
ล่วงหน้าว่าจะต้องทาอะไรบ้างและทาอย่างไร
2. การจัดการองค์การ (O=Organizing) หมายถึง การจัดหน่วยงาน กาหนดโครงสร้าง
ของหน่วยงาน การจัดสายงานตาแหน่งต่างๆ กาหนดอานาจหน้าที่ให้ชดั เจน
3. การจัดหาบุคคล (S=Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคล เป็ นการบริ หารงานทางด้าน
บุคคล อันได้แก่ การจัดอัตรากาลัง การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การสร้างบรรยากาศการทางานที่
ดี การประเมินผลการทางาน และการให้พน้ จากงาน
4. การอานวย (D=Directing) หมายถึง การตัดสิ นใจ การวินิจฉัยสั่งการหน่วยงาน ให้
เกิดความร่ วมมือเพื่อดาเนินไปสู่ เป้ าหมายเดียวกัน
5. การประสานงาน (Co=Coordinating) หมายถึง การประสานงานกิจการด้านต่างๆ
ของหน่วยงาน ให้เกิดความร่ วมมือเพื่อดาเนินไปสู่ เป้ าหมายเดียวกัน
6. การรายงาน (R=Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบตั ิของหน่วยงานให้แก่
ผูบ้ ริ หารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวของการดาเนิ นงานว่าก้าวหน้าเพียงใด
7. การงบประมาณ (B=Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ การจัดทางบประมาณ
บัญชีการใช้จ่ายเงิน การควบคุมและการตรวจสอบด้านการเงิน
เฮนรี ฟาโยล (Henri Fayol)83ได้สรุ ปสาระสาคัญของหลักการบริ หาร ไว้ดงั นี้

82

Luther Gulick and L. Urwick, Papers on the Science of Administration (New
York: Institute of Public Administration, 1973), 18-19.
83
Henri Fayol, Industrial and General Administration (New York: Mc-Grew Hill,
1930), 17-18.

57
1. หน้าที่ทางการบริ หาร (Management Function) ซึ่ งประกอบด้วยหน้าที่ทางการ
บริ หาร 5 ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับบัญชาสั่งการ
(Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling)
2. ผูบ้ ริ หารจะต้องมีล ักษณะพร้ อมด้วยความสามารถทางร่ า งกายจิ ตใจ ไหวพริ บ
การศึกษาหาความรู้ เทคนิคการทางานและประสบการณ์ต่าง ๆ
3. หลักการบริ หาร ซึ่ งมีหลักทัว่ ไปที่ใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิสาหรับผูบ้ ริ หาร 14 ข้อ คือ
3.1 หลักการเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility)
3.2 หลักของการมีผบู้ งั คับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of Command)
3.3 หลักการมีจุดมุ่งหมายร่ วมกัน (Unity of Direction)
3.4 หลักการธารงไว้ซ่ ึงสายงาน (Scalar of Chain)
3.5 หลักการแบ่งงานกันทา (Division of Work, or Specialization)
3.6 หลักเกี่ยวกับระเบียบวินยั (Discipline)
3.7 หลั ก ของการถื อประโยชน์ ส่ วนบุ ค คลรองจากประโยชน์ ส่ วนร่ วม
(Subordination of individual to general interest)
3.8 หลักของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน (Remuneration)
3.9 หลักของการรวมอานาจไว้ส่วนกลาง (Centralization)
3.10 หลักของการมีระเบียบเรี ยบร้อย (Order)
3.11 หลักของความเสมอภาค (Equity)
3.12 หลักของการมีเสถียรภาพของการว่าจ้างทางาน (Stability of Tenure)
3.13 หลักของความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (Initiative)
3.14 หลักของความสามัคคี (Esprit de Corps)
วิลเลียม เอาชิ (William Ouchi)84 ได้กล่าวทฤษฎีของการบริ หาร คือ ทฤษฎี Z โดย
หลังจากการศึกษาการบริ หารของธุ รกิจญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริ กา และได้ทาการประสมประสานกัน
โดยมีแนวคิดด้านการบริ หาร ดังนี้
1. การจ้างงานระยะยาว
2. การตัดสิ นใจเป็ นเอกฉันท์
3. ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล
84

William G. Ouchi, Organization and Management (Eaglewood Cliffs: Prentice
Hill, 1971), 283.
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4. การประเมินผลและการเลื่อนตาแหน่งแบบค่อยเป็ นค่อยไป
5. การควบคุมในตัวเองไม่เป็ นทางการโดยมีการวัดผลอย่างชัดเจนและเป็ นทางการ
6. เส้นทางอาชีพแบบเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับปานกลาง
7. มีความเกี่ยวข้องในลักษณะครอบครัว
สรุ ปได้วา่ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หารนั้น ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ
การบริ หารบุคคล การสั่งการ การประสานงาน การรายงานผล และการงบประมาณ ที่ผบู้ ริ หารทุก ๆ
องค์การจะต้องมีเพื่อให้การทางานนั้นเกิดประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิผลของการทางาน
ขอบข่ ายและภารกิจของงานวิชาการในสถานศึกษา
ความหมายของงานวิชาการ
งานวิชาการเป็ นงานที่สาคัญมากต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับและทุก
สถานศึกษา การที่สถานศึกษาจะเป็ นที่ยอมรับจากชุ มชนและผูป้ กครองนักเรี ยนก็ข้ ึนอยูก่ บั คุณภาพ
ทางด้านวิชาการเป็ นสาคัญ ดังนั้นผูบ้ ริ หารและบุคลากรและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายจะต้องมีการ
พัฒนาคุณภาพงานวิชาการอย่าง สม่าเสมอและต่อเนื่ อง เพื่อให้งานวิชาการของสถานศึกษาคุณภาพ
นัก เรี ยนซึ่ ง เป็ นผลผลิ ตของสถานศึ กษามี ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นสู ง บรรลุ ตามจุดหมายของ
หลักสู ตร อันจะส่ งผลให้ได้รับการยอมรับจากชุ มชนและผูป้ กครองนักเรี ยนอยูต่ ลอดเวลาเนื่ องจาก
งานวิชาการเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยน และสถานศึกษาจาเป็ นต้องจัดการเรี ยนการ
สอนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุ มชนจึ งต้องให้ผมู ้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องกับมามีบทบาทในการ
จัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาซึ่ งนักวิชาการ หลายท่านได้ให้ความหมายของงานวิชาการไว้
ดังนี้
อุทยั บุญประเสริ ฐ กล่าวถึงงานวิชาการว่า ไม่ได้หมายถึงแต่ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนหรื อผลการสอบแข่งขันและผลการเข้าศึกษาต่อเท่านั้นแต่ยงั หมายถึง บรรยากาศของ
การเรี ยนรู้ โอกาสในการเรี ยนรู้ และพัฒนาของเด็ก การส่ งเสริ ม สนับสนุ นชักนาให้เด็กได้มี
ประสบการณ์ให้เกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาคนให้สมบูรณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับ85
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้กล่าวถึงงานวิชาการว่า หมายถึง กิจกรรมทุกสิ่ งทุกอย่างที่
เกี่ยวกับการปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ได้ผลดี มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
กับผูเ้ รี ยน86
85

อุทยั บุญประเสริ ฐ, การวางแผนการศึกษา (กรุ งเทพฯ: เอส.ดี.เพรส, 2540), 25 - 26)
86
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุ งเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริ มกรุ งเทพ,
2544), 8.

59
สรุ ปได้วา่ งานวิชาการ หมายถึง งานการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ รวมถึง
การพัฒนาปรับปรุ งส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ สามารถพัฒนาตนเองได้ตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
ความหมายการบริหารงานวิชาการ
การบริ หารงานวิชาการเป็ นงานที่สาคัญสาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ เป็ นงานที่จะต้องปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน ซึ่ งเป็ นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษาและ
เป็ นเครื่ องชี้ความสาเร็ จ และความสามารถของผูบ้ ริ หาร
ภิญโญ สาธร ได้ให้ความหมายของ การบริ หารงานวิชาการ หมายถึ ง การบริ หาร
กิ จกรรมทุ กชนิ ดในสถานศึ กษา หรื อโรงเรี ยนเกี่ ยวกับการปรั บปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอนให้
ได้ผ ลดี และมี ป ระสิ ทธิ ภาพที่ สุ ด เพราะเป็ นหน้าที่ ของสถานศึ ก ษาทุ กแห่ ง คื อ การให้ความรู ้
ทางด้านวิชาการแก่ผเู ้ รี ยน 87
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ์ ได้ให้ ความหมาย การบริ หารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการ
จัดกิ จกรรมในงานวิชาการ ซึ่ งเป็ นภารกิจหลักให้เกิดการปรับปรุ งพัฒนาและเป็ นประโยชน์สูงสุ ด
แก่ผเู ้ รี ยนหรื อผูบ้ ริ การ88
อาภา บุญช่วย ได้ให้ ความหมาย การบริ หารงานวิชาการ หมายถึง การบริ หารกิจการ
ทุกชนิ ดในโรงเรี ยนที่เกี่ ยวข้องกับการปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ได้ผลดี มีประสิ ทธิ ภาพ
มากที่สุด89
อุ ท ัย ธรรมเตโช ได้ใ ห้ความหมาย ของการบริ หารงานวิชาการ คื อ การบริ ห าร
กิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิ ทธิ ภาพ
ที่สุด หรื อการบริ หารที่ให้พลเมืองมีความรู้ มีคุณธรรม สามารถประกอบสัมมาอาชีพ ดารงตนเป็ น
พลเมืองดี ช่วยกันพัฒนาชาติให้เจริ ญก้าวหน้าต่อไป 90
สงวน สุ ทธิเลิศอรุ ณ ได้ให้ความหมาย ของการบริ หารงานวิชากา การบริ หารวิชาการ
ประกอบด้วยงานหลายอย่าง สิ่ งสาคัญของงานด้านวิชาการ คือ หลักสู ตรเป็ นตัวกากับงานด้าน
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ภิญโญ สาธร, การบริหารการศึกษา (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์พิทกั ษ์อกั ษร, 2526), 324.
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ชุมศักดิ์ อินทร์ รักษ์, การบริหารงานวิชาการ (ปั ตตานี : ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี , 2545).
89
อาภา บุญช่วย, การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน (กรุ งเทพฯ :โอเดียนสโตร์ , 2537).
90
อุทยั ธรรมเตโช, หลักการบริหารการศึกษา:ชุ ดวิชาสอบเลื่อนระดับข้ าราชการเล่ มที่
3 (กรุ งเทพฯ: เจ้าพระยาการพิมพ์, 2531),6

60
วิชาการ ขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของผูน้ า ในการนาไปใช้ในแต่ละสถานศึกษาจึงแตกต่างกันไป
การจัดโปรแกรมการศึ ก ษาขึ้ นกับ ปั จจัย หลายอย่า ง เช่ น บุ ค ลากร งบประมาณ วัส ดุ อุป กรณ์
รวมทั้งผูเ้ รี ยนด้วย 91
ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ ได้ให้ความหมายของการบริ หารหารงานวิชาการ คือ การ
บริ หารสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่ งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุ ง การพัฒนาการเรี ยน
การสอนให้ได้ผลดี และมีประสิ ทธิ ภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยน92
วิชิต บุญเลิศ สรุ ปว่า การบริ หารงานวิชาการ เป็ นกระบวนการดาเนินงานของบุคคลที่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรี ยนการสอนที่มุ่งผลสู งสุ ด
ให้ผเู้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ติดามจุดมุ่งหมายของหลกัก สู ตรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ93
โกศล ศรี ทอง กล่าวว่า การบริ หารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการดาเนิ นกิจกรรม
ต่าง ๆ ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนและปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มี
ประสิ ทธิ ภาพบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร ดังนั้นผูบ้ ริ หารต้องบริ หารงาน
วิชาการร่ วมกับบุคลากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีคุณภาพตามที่ตอ้ งการ94
รุ จิร์ ภู่สาระ ได้ให้ความหมายการบริ หารงานวิชาการไว้วา่ เป็ นการบริ หารกิจกรรมทุก
ชนิดในสถานศึกษา ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอน ให้เกิดผลตามเป้ าหมาย
ของหลักสู ตรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ95
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โกศล ศรี ทอง, “คุ ณลักษณะของผูบ้ ริ หารที่ สัมพันธ์กบั คุ ณภาพของผูบ้ ริ หารงาน
วิชาการในโรงเรี ยนมัธยม สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5” วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543).
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รุ จิร์ ภู่สาร, การบริหารหลักสู ตรในสถานศึกษา (กรุ งเทพฯ: บุค๊ พอยท์, 2545).

61
ประชุ ม ผงผ่าน ได้ให้ความหมายของการบริ หารงานวิชาการ ไว้วา่ งานวิชาการเป็ น
กระบวนการบริ หารกิ จกรรมทุ กอย่างที่ เกี่ ยวข้องกับการปรั บปรุ งการเรี ยนการสอน การกาหนด
นโยบาย การวางแผนและจุดมุ่งหม่ยของวการศึกษาเพื่อมให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยน96
สรุ ปได้วา่ การบริ หารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการการบริ หารกิจกรรมทุกด้านที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้ดีข้ ึน การปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอนตลอดจน
การประเมินผลการเรี ยนการสอน เพื่อให้เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรและจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผเู ้ รี ยน
ความสาคัญของการบริหารงานวิชาการ
งานวิชาการเป็ นงานที่มีความสาคัญในการจัดระบบงานให้รัดกุม และมีการดาเนินงาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ฉะนั้น จึงมีนกั การศึกษาได้ให้ความสาคัญของงานวิชาการไว้ดงั นี้
พนัส หันนาคินทร์ ได้กล่าวถึงความสาคัญ ของการบริ หารงานวิชาการ ว่าเป็ นหัวใจ
ของโรงเรี ยน เป็ นชี วิตจิตใจของสถาบัน ส่ วนงานด้านอื่น ๆ เป็ นองค์ประกอบที่จะทาให้สถาบัน
ดาเนินไปด้วยความราบรื่ นเท่านั้น 97
ภิญโญ สาธร ได้ก ล่ า วถึ ง ความส าคัญของ การบริ หารงานวิชาการ ไว้ว่าผูบ้ ริ หาร
การศึกษา ทุกคนควรจะรับผิดชอบเป็ นผูน้ าของครู ในด้านวิชาการเป็ นอันดับแรก เพราะหน้าที่ของ
โรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษาทุกแห่ง คือ การให้ความรู ้แก่นกั เรี ยนในด้านวิชาการ โดยการทางาน
ร่ วมกับครู กระตุ น้ เตื อนครู ให้คาแนะนาครู และประสานงานให้ครู ทุกคนทางานร่ วมกันอย่างมี
ประสิ ทธิภาพในการสอน98
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้กล่าวถึง ความสาคัญ ของงานวิชาการ99 ไว้ดงั นี้
1. งานวิชาการเป็ นงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาสติปัญญา ความรู ้ความสามารถ คุณธรรม
จริ ยธรรม เจตคติและค่านิยมให้ผเู ้ รี ยนเป็ น คนเก่ง คนดี และมีความสุ ขในการดารงชีวติ ตลอดจนเป็ น
ผูม้ ีคุณค่าในสังคม
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ประชุ ม ผงผ่าน, การบริ หารงานวิชาการ (อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี, 2545).
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พนัส หันนาคินทร์ , หลักการบริหารโรงเรียน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนา
พานิช, 2529).
98
ภิญโญ สาธร, การบริหารการศึกษา (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์พิทกั ษ์อกั ษร, 2526), 232.
99
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโตน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุ งเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริ มกรุ งเทพ,
2546).
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2. งานวิชาการเป็ นตัวกาหนดปริ มาณงานของโรงเรี ยน เมื่อโรงเรี ยนมีงาน วิชาการมาก
ปริ มาณงานด้านอื่นๆ ย่อมมีมากตามไปด้วย
3. งานวิชาการเป็ นเครื่ องกาหนดการจัดสรรทรัพยากรให้แก่โรงเรี ยน ไม่ว่าจะเป็ นในรู ป
ของงบประมาณ วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ จัดให้ตามสัดส่ วนของปริ มาณงานวิชาการของโรงเรี ยน โรงเรี ยนจะ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากน้อย ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณงานของโรงเรี ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริ มาณ
งานด้านวิชาการ
4. งานวิชาการเป็ นเครื่ องตัดสิ นคุณภาพของโรงเรี ยน การพิจารณาคุณภาพของ โรงเรี ยน
ต้องอาศัยงานทางด้านวิชาการของโรงเรี ยน โดยพิจารณาวิธีการและผลผลิตของระบบงาน วิชาการ อัน
ได้แก่ วิธีการสอนของครู การบริ หารงานวิชาการ ผลสาเร็ จของครู ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็ นต้น
5. งานวิชาการเป็ นเครื่ องชี้ วดั ความสาเร็ จ และความสามารถของผูบ้ ริ หาร สถานศึกษา
เนื่ องจากงานวิชาการเป็ นงานหลักในสถานศึกษา ที่ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องดาเนิ นการ กระตุน้ และ
ส่ งเสริ มให้ครู ร่วมมือกัน ในการปรับปรุ งงานวิชาการของโรงเรี ยนอยูเ่ สมอ ดังนั้น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ต้องรู ้จกั วางแผน การติดต่อสื่ อสารการประสานงาน การควบคุ มบังคับบัญชา การ วินิจฉัยสั่งการ การ
มอบหมายงานให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบตั ิงานวิชาการบรรลุ จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สมิธ (Smith) ได้ศึกษาและจัดลาดับความสาคัญของงานวิชาการไว้เป็ นอันดับแรกงาน
ในความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารแบ่งเป็ น 7 ประเภท100 ดังนี้
งานบริ หารงานวิชาการ
ร้อยละ 40
งานบริ หารบุคลากร
ร้อยละ 20
งานบริ หารกิจการนักเรี ยน
ร้อยละ 20
งานบริ หารการเงิน
ร้อยละ 5
งานบริ หารอาคารสถานที่
ร้อยละ 5
งานบริ หารความสัมพันธ์กบั ชุมชน
ร้อยละ 5
งานบริ หารทัว่ ไป
ร้อยละ 5
ดัง นั้นอาจสรุ ป ได้ว่า งานวิชาการถื อว่า เป็ นหัวใจของการบริ หารการศึ ก ษา เพราะ
จุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั งานวิชาการทั้งสิ้ น งาน
100

สมิธ (Smith,1961, อ้างถึ งใน ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ , การบริ หารงานวิชาการ
(กรุ งเทพฯ: พิมพ์ดี, 2542).
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วิชาการเป็ นกิ จกรรมการจัดการเกี่ ยวกับงานด้านหลักสู ตร การนาหลักสู ตรไปใช้แบบเรี ยน งาน
การเรี ยนการสอน งานสื่ อการเรี ยนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานห้องสมุด งานนิ เทศ
การศึกษา งานวางแผนการศึกษา และงานประชุ มอบรมทางวิชาการ เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุ
จุดหมายของการศึกษาที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
จะเห็ นได้วา่ การบริ หารงานวิชาการนับเป็ นงานที่สาคัญของโรงเรี ยน เป็ นหน้าที่หลัก
ของโรงเรี ยน ถือเป็ นหัวใจของการบริ หารโรงเรี ยน โรงเรี ยนจะดีหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั งานวิชาการของ
โรงเรี ยน ที่จะสร้างนักเรี ยนให้ มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริ ยธรรม และคุ ณสมบัติตามที่ตอ้ งการ เพื่อ
นาไปใช้ในการดารงชีวติ ในสังคมต่อไปได้เป็ นอย่างดี
ขอบข่ ายของการบริหารงานวิชาการ
นักวิชาการ กล่าวถึง ขอบข่ายการบริ หารงานวิชาการไว้ดงั นี้
งานวิ ช าการที่ ผูบ้ ริ หารต้องจัดท า ได้แก่ การวางแผนงานวิ ช าการ การบริ หารงาน
วิชาการ การจัดการเรี ยนการสอน การพัฒนาและส่ งเสริ มทางด้านวิชาการ การวัดผลประเมินผล
การเรี ยน งานทะเบียน นักเรี ยน ไม่วา่ กิจกรรมใดที่สัมพันธ์กบั การเรี ยนการสอน และทาให้การเรี ยน
การสอนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพถื อ ว่า งานนั้น เป็ นงานในขอบเขตหน้า ที่ ข องผูบ้ ริ หารในด้า นวิ ช าการ
ขอบข่ายของงานวิชการกระทรวงศึกษาธิ การ ได้กาหนดออกเป็ น 12 งาน ดังนี้
1. การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
แนวทางปฏิบตั ิ
1.1 ศึ ก ษาวิเ คราะห์ เ อกสารหลัก สู ต รการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2544 ข้อ มู ล
สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปั ญหา และความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
1.2 วิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อม และประเมิ นสถานภาพสถานศึ กษา เพื่อก าหนด
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้ าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย
1.3 จัด ท าโครงสร้ า งหลั ก สู ต รและสาระต่ า ง ๆ ที่ ก าหนดให้ มี ใ นหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้ าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยพยายามบูรณา
การเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
1.4 น าหลัก สู ต รไปใช้ใ นการจัด การเรี ย นการสอน และบริ ห ารจัด การการใช้
หลักสู ตรให้เหมาะสม
1.5 นิเทศการใช้หลักสู ตร
1.6 ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสู ตร
1.7 ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรตามความเหมาะสม
2. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
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แนวทางปฏิบตั ิ
2.1 ส่ ง เสริ ม ให้ค รู จดั ท าแผนการเรี ย นรู ้ ตามสาระและหน่ วยการเรี ย นรู ้ โดยเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.2 ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู จ ัด กระบวนการเรี ย นรู ้ โ ดยจัด เนื้ อ หาสาระและกิ จ กรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผูเ้ รี ยน ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญ
สถานการณ์ การประยุกต์ใช้ ปลูกฝังคุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยมที่ดีงาม และคุ ณลักษณะอันพึง
ประสงค์ จัดบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมและแหล่ งเรี ยนรู ้ ให้เอื้ อต่อการจัดการเรี ย นรู ้ การนาภู มิ
ปั ญญาท้องถิ่น หรื อผูป้ กครอง มามีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้
2.3 จัดให้มีการนิ เทศการเรี ยนการสอนแก่ครู ในกลุ่มสาระต่างๆ โดยเน้นการนิเทศ
ที่ ร่วมมื อ ช่ วยเหลื อกันแบบกัล ป์ ยานมิ ตร เช่ น นิ เทศแบบเพื่ อนช่ วยเพื่ อน เพื่ อพัฒนาการเรี ย น
การสอน ร่ วมกันหรื อแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม
2.4 ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ตามความเหมาะสม
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน
แนวทางปฏิบตั ิ
3.1 กาหนดระเบียบการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา
3.2 ส่ ง เสริ มให้ ค รู จัด ท าแผนการวัด ผล และประเมิ น ผลแต่ ล ะรายวิ ช า ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรี ยนรู ้
3.3 ส่ ง เสริ ม ให้ครู วดั ผลประเมิ นผลตามสภาพจริ ง จากกระบวนการปฏิ บตั ิและ
ผลงาน
3.4 จัด ให้ มี ก ารเที ย บโอนความรู้ ทัก ษะ ประสบการณ์ และผลการเรี ย นจาก
สถานศึกษาอื่น
3.5 พัฒนาเครื่ องมือวัดผลประเมินผลให้ได้มาตรฐาน
4. การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แนวทางปฏิบตั ิ
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การบริ หารจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใน
ภาพรวมของสถานศึกษา
4.2 ส่ งเสริ มให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้ให้แต่ละกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้
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4.3 ประสานความร่ ว มมื อ ในการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จ ัย ตลอดจนการเผยแพร่
ผลงานวิ จ ัย หรื อ พัฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอน และงานวิ ช าการกับ สถานศึ ก ษา บุ ค คล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น
5. การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวทางปฏิบตั ิ
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ความจาเป็ นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรี ยนการ
สอนและการบริ หารงานวิชาการ
5.2 ส่ งเสริ มให้ครู ผลิต พัฒนาสื่ อ และนวัตกรรมการเรี ยนการสอน
5.3 จัดหาสื่ อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
5.4 ประสานความร่ วมมื อในการผลิ ต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี เพื่ อใช้ใ นการจัดการเรี ยนการสอนกับ สถานศึ ก ษา บุ ค คล ครอบครั ว องค์ก ร
หน่วยงานและสถาบันอื่น
5.5 การประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรี ยนการสอน
6. การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
แนวทางการปฏิบตั ิ
6.1 สารวจแหล่งเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอก
สถานศึกษา
6.2 จัดท าเอกสารเผยแพร่ แหล่ ง เรี ย นรู ้ แก่ ครู สถานศึ ก ษา บุ คคล ครอบครั ว
องค์กร ต่าง ๆ
6.3 จัดตั้ง และพัฒนาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ประสานความร่ วมมื อกับ สถานศึ ก ษา บุ คคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ร่วมกัน
6.4 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ครู ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกโรงเรี ยน
7. การนิเทศการศึกษา
แนวทางการปฏิบตั ิ
7.1 จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรี ยนการสอนภายในสถานศึกษา
7.2 ดาเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรี ยนการสอนภายในรู ปแบบหลากหลาย
และเหมาะสม
7.3 ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
7.4 ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ
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นิเทศงานวิชาการและการเรี ยนการสอน
7.5 การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และประสบการณ์ การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายใน
สถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น
8. การแนะแนวการศึกษา
แนวทางการปฏิบตั ิ
8.1 จัดระบบแนะแนวทางวิชาการและวิชาชี พภายในสถานศึกษา โดยเชื่ อมโยงกับ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนและกระบวนการเรี ยนการสอน
8.2 ดาเนินการแนะแนวการศึกษา โดยร่ วมมือกับครู ทุกคน
8.3 ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาใน
สถานศึกษา
8.4 ประสานความร่ ว มมื อ และประสบการณ์ การจัด ระบบการแนะแนวกับ
สถานศึกษาอื่น
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบตั ิ
9.1 จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
9. 2 กาหนดเกณฑ์การประเมิน เป้ าหมายความสาเร็ จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา
9.3 วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพ
9.4 ดาเนินการพัฒนาตามแผนและตรวจสอบประเมินผลเพื่อปรับปรุ งพัฒนา
9.5 ประสานความร่ วมมือกับสถานศึกษาหรื อหน่ วยงานอื่น ในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
9.6 ประสานความร่ วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษา ในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
9.7 ประสานความร่ วมมื อกับสานักงานรั บรองมาตรฐานการศึ กษาและประเมิ น
คุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษา
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10. การส่ งเสริ มความรู ้ทางวิชาการแก่ชุมชน
แนวทางการปฏิบตั ิ
10.1 การศึกษา สารวจความต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน
10.2 จัดให้ความรู้ เสริ มสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะ ทางวิชาการ เพื่อพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวติ ของประชาชน
10.3 ส่ งเสริ มให้ประชาชนในชุมชน เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางวิชาการ
10.4 ส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุ มชน ท้องถิ่น
11. การประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
แนวทางการปฏิบตั ิ
11.1 ประสานความร่ วมมือ ช่วยเหลื อในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ
เอกชน และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
11.2 สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ
12. การส่ งเสริ มสนับสนุ นงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครั ว องค์กร หน่ วยงานและ
สถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
แนวทางการปฏิบตั ิ
12.1 สารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความต้องการในการได้รับการ
สนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
12.2 ส่ งเสริ ม สนับสนุ นการพัฒนาวิชาการและพัฒนาคุ ณภาพการเรี ยนรู้ในการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
12.3 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน
จิตต์ หมวดสงได้กล่าวถึงงานวิชาการในโรงเรี ยนว่าจะครอบคลุมเรื่ อง101 ดังต่อไปนี้
1. งานหลักสู ตรและการนาไปใช้ในโรงเรี ยน
2. งานการสอนและการจัดการเรี ยนการสอน
3. งานกิจกรรมนักเรี ยนและการบริ หารกิจกรรมนักเรี ยน
4. งานสื่ อการเรี ยนการสอนและกิจกรรมห้องสมุด
5. งานวัดผลประเมินผล
101

จิตต์ หมวดสง, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบือ้ งต้ น (ม.ท.ป., 2534),86.
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6. งานนิเทศศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
เฟเบอร์ และเชอร์ รอน (Faber and Sherron) ได้แบ่งงานวิชาการออกเป็ น 6 ด้าน102 คือ
1. การกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
2. การจัดเนื้อหาของหลักสู ตร
3. การนาหลักสู ตรไปใช้
4. การจัดอุปกรณ์การสอน
5. การนิเทศ การสอน และ
6. การส่ งเสริ มครู ประจาการในด้านความรู ้
คิมบร๊ อฟ และนันเนรี (Kimbrough and Nunnery) กล่าวว่า การบริ หารงานวิชาการ103
ประกอบด้วย
1. การกาหนดนโยบายและหลักการให้ชดั เจน
2. การกาหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา
3. การจัดระบบการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย
4. การจัดองค์การของการเรี ยนการสอน
5. การประเมินผล
6. การจัดหาสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนการสอน
ขอบข่ า ยการบริ ห ารงานวิ ช าการในสถานศึ ก ษาตามกฎหมาย และกฎกระทรวง
ศึกษาธิ การ แห่ งพระราชบัญญัติระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2545 ให้ ก ระจายอ านาจการบริ หารและจัด การศึ ก ษาด้ า นวิ ช าการไปยัง
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรื อสถานศึกษา ในอานาจหน้าที่
ของตน แล้วแต่กรณี ในด้านวิชาการ ทั้งหมด 17 ด้าน ดังนี้
1. การพัฒนาหรื อการดาเนิ นการเกี่ ยวกับการให้ความเห็ นการพัฒนาสาระหลักสู ตร
ท้องถิ่น
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ
102

Charles F. Faber and Gilbert F. Sherron, Elementry School Administration :
Theory and Practice (New York : Holt, Rinehart and Winton, 1970), 122-128.
103
Ralph B. Kimbrough and Michael Nunnery, Education Administration: A
Introduction (New York: Macmillan Publishing Company, 1988), 212.
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3. การจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา
4. การพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษา
5. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
6. การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน
7. การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
8. การพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้
9. การนิเทศการศึกษา
10. การแนะแนว
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
12. การส่ งเสริ มชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
13. การประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
14. การส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการแก่ บุค คล ครอบครั ว องค์กร หน่ วยงาน
สถานศึกษา ประกอบการและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
15. การจัดทา ระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
16. การคัดเลือกหนังสื อแบบเรี ยนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ก่อ สวัสดิ พาณิ ชย์ได้กาหนดขอบข่ายการบริ หารงานวิชาการมี ขอบข่ายครอบคลุ ม
ไว้104 ดังนี้
1. งานด้านหลักสู ตร และการเรี ยนการสอน
2. การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดดาเนินงาน เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
3. การจัดบริ การการสอน
4. การวัด และประเมินผล รวมทั้งติดตามผล
5. สื่ อการสอนรวมไปถึ งการพัฒนาผูส้ อนตลอดจนการดาเนิ นกิ จการของโรงเรี ย น
จะต้องเป็ นไปตามหลักสู ตร
6. ระเบี ยบพิธีก ารของการเรี ย นการสอน จาเป็ นที่จะต้องเปลี่ ยนแปลงหลัก สู ตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมทุกระยะ ด้วยการจัดเนื้ อหาวิชาให้ทนั สมัย บางครั้งก็มีการ
เพิ่มวิชาใหม่ ๆ เข้าไปด้วยผลที่เกิดขึ้นกับนักเรี ยนอย่างแท้จริ งนั้น เกิดจากการเรี ยนการสอน ดังนั้น
104

ก่อ สวัสดิ พาณิ ชย์, เทคโนโลยีทางการศึกษา ประมวลบทความเกี่ยวกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2517).
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เมื่อหลักสู ตรเปลี่ยนก็จาเป็ นต้องอบรมครู ตามไปด้วย เพราะการใช้หลักสู ตรในโรงเรี ยนจะมีส่วน
เกี่ ย วโยงไปถึ ง การจัด ตารางสอน การจัด ชั้น เรี ย น วิ ธี ส อน การใช้ อุ ป กรณ์ ก ารสอนและการ
ประเมินผลด้วย
ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ , พิชยั เสงี่ยมจิตต์, รุ จิร์ ภู่สาระ และจันทธานี สงวนนาม ได้
กาหนดขอบข่ายการบริ หารงานวิชาการ105,106,107 ดังนี้
1. หลักสู ตรและการบริ หารหลักสู ตร ซึ่งประกอบด้วย
1.1 หลักสู ตร สาระการเรี ยนรู้ของหลักสู ตรและการจัดระบบ
1.2 การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
1.3 สื่ อการเรี ยนรู้
1.4 การจัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
2. การวิจยั ในชั้นเรี ยน
3. การสอนซ่อมเสริ ม
4. การจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
5. การนิเทศภายในสถานศึกษา
6. การประกันคุณภาพการศึกษา
กมล ภู่ประเสริ ฐ กาหนดขอบข่ายงานวิชาการไว้ 9 ประการ ดังนี้ งานหลักสู ตร108 ได้แก่
1. การวิเคราะห์หลักสู ตรแกนกลางระดับประเทศ การกาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ การจัดทา
หลักสู ตรสถานศึกษา การจัดทาหน่วยการเรี ยนรู ้
2. งานการจัดการเรี ยนการสอน ได้แก่ การรวบรวม วิเคราะห์ และกาหนดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้โดยคานึ งถึงกิจกรรมที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
การกาหนด การเตรี ยมการ และการจัดหาสื่ อการเรี ยน การสอน อุปกรณ์ เครื่ องใช้ที่สอดคล้องกับกิจกรรม
105

ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุ งเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริ ม
กรุ งเทพม, 2535), 17.
106
พิชัย เสงี่ ยมจิตต์, การบริ หารงานเฉพาะด้ านในสถาบันการศึ กษา (อุบลราชธานี :
สถานบันราชภัฏอุบลราชธานี , 2542), 9-5.
107
รุ จิร์ ภู่สาระ และจันทธานี สงวนนาม, การบริหารงานหลักสู ตรในสถานศึกษา
(กรุ งเทพฯ: บุก๊ พอยท์, 2545), 58-76.
108
กมล ภู่ประเสริ ฐ, การบริ หารงานวิชาการในสถานศึ กษา (กรุ งเทพฯ: ทิปส์ พับบลิ เคชัน่ ,
2544), 9-4.
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การเรี ยนการสอน การกาหนดวิธีการประเมินผลการเรี ยนในแต่ละหน่ วย การเรี ยนรู ้ หรื อรายวิชา การ
จัดทาแผนการสอนหรื อแผนการจัดการเรี ยนรู ้ของผูส้ อนแต่ละคน การควบคุมดูแล และส่ งเสริ มให้มีการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ตามแผนการสอนหรื อแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การร่ วมกันแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่าง การเรี ยนการสอน
3. งานการประเมินผลการเรี ยน ได้แก่ การวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหน่วยการ
เรี ยนรู ้ รายวิชาและกิจกรรมการ เรี ยนการสอน การกาหนดวิธีการและเครื่ องมือที่จะต้องใช้ในการวัด
และประเมินผลการเรี ยนรู ้ การควบคุ มดูแล และส่ งเสริ ม ให้มีการประเมินผลการเรี ยนตามวิธีการ และ
เครื่ องมือที่ได้กาหนดไว้ การจัดทาหลักฐานการศึกษาตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนดไว้การนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่ องของผูเ้ รี ยนแต่ละคนอย่างสม่าเสมอ การกาหนดรู ปแบบ ระยะเวลา
การรายงานผลการเรี ยนรู ้ การรายงานผูป้ กครองระหว่างปี และการรายงานผลของสถานศึ กษาต่ อ
สาธารณะและ หน่วยงานต้นสังกัด
4. งานการบริ หารการนิ เทศภายในสถานศึกษา ได้แก่ การทาความเข้าใจเกี่ ยวกับการ
นิ เทศภายในที่มีหลักการให้ บุคลากรทุกคนร่ วมกันรับผิดชอบเพื่อการนาสถานศึกษาไปสู่ มาตรฐาน
การศึกษาร่ วมกัน การกาหนดวิธีการและระยะเวลาการ นิ เทศภายใน การควบคุมและส่ งเสริ มให้มีการดา
เนิน การนิเทศภายในอย่างสม่าเสมอ การร่ วมกันแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น ฯลฯ
5. งานการพัฒนาบุ คลาการทางวิชาการ ได้แก่ การวิเคราะห์ ปัญหาร่ วมกันเกี่ ยวกับ
ความรู้ความสามารถของบุคลากร ในสถานศึกษา การกาหนดช่วงเวลาของการพัฒนาบุคลากรเป็ น
ระยะๆ การควบคุมดูแลให้การดาเนินงานพัฒนาบุคลากร เป็ นไปตามที่กาหนดไว้
6. งานการวิจยั และพัฒนา ได้แก่ การทาความเข้าใจและส่ งเสริ มให้มีการวิจยั ในชั้น
เรี ยน เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของ นักเรี ยน การร่ วมกันกาหนดประเด็นปัญหาที่เป็ นข้อขัดข้องหรื อข้อควร
พัฒนาร่ วมกันในสถานศึกษา การควบคุมดูแลและ สงเสริ มการดาเนินการวิจยั ที่ได้กาหนดไว้
7. งานการบริ หารโครงการทางวิชาการอื่นๆ ได้แก่ การกาหนดหัวข้อเรื่ องทางวิชาการ
ที่เป็ นการสนับสนุนงานหลัก ทางวิชาการ การกาหนดวิธีดาเนิ นการและระยะเวลาที่จะดาเนินการ การ
ควบคุมดูแลและส่ งเสริ มให้มีการดาเนินงานตามที่ กาหนดไว้
8. งานการบริ หารระบบข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ ได้แก่ การกาหนดข้อมูลและ
สารสนเทศทางวิชาการของ งานบริ หารทั้งหมด การกาหนดเวลาในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ การ
ควบคุ มดู แลและส่ งเสริ มการจัดเก็ บข้อมู ลและ สารสนเทศ การนาข้อ มูล และสารสนเทศไปใช้
ประกอบการดาเนินงานอื่นๆ
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9. งานการบริ หารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา ได้แก่ การกาหนดหัวข้อ
ประเมินผลงาน การ กาหนดวิธีการและเครื่ องมือในการประเมิน การควบคุมดูแลและส่ งเสริ มให้มีการดา
เนินการประเมิน การสรุ ปผลและการ เขียนรายงานประจาปี
สรุ ป ได้ว่า งานวิชาการเป็ นงานที่ มี ขอบข่ ายครอบคลุ ม หลายด้า น อันจะก่ อให้เกิ ด
ประโยชน์ส่งเสริ มให้เกิดประสิ ทธิ ภาพแก่ผเู ้ รี ยนทุกด้าน ซึ่ งสามารถสรุ ปขอบเขตของงานวิชาการ
ได้ดงั นี้ งานการจัดหลักสู ตร งานการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน งานการใช้วิธีการสอน และการ
ใช้สื่อการเรี ยนการสอน งานการวัดผลการเรี ยนการสอน และการนิเทศการสอน
หลักการบริหารงานวิชาการ
แนวคิด
งานวิชาการเป็ นหลัก หรื อเป็ นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ ชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)พ.ศ. 2545 มุ่งกระจายอานาจในการบริ หารจัดการ
ไปให้สถานศึ กษามากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ ที่จะให้สถานศึกษาดาเนิ นการได้โดยอิ สระคล่ องตัว
รวดเร็ ว สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน สถานศึกษา ชุ มชนท้องถิ่น และการมีส่วนร่ วมจากผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย ซึ่ งจะเป็ นปั จจัยสาคัญทาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริ หารและ
การจัดการ สามารถพัฒนาหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนรู ้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้ง
การวัด ปั จ จัย เกื้ อ หนุ น การพัฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ยน ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพและมี
ประสิ ทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาบริ หารงานวิ ช าการได้ โ ดยอิ ส ระ คล่ อ งตัว รวดเร็ ว และ
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น
2. เพื่อให้การบริ หารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
สอดคล้องกับระบบประกันคุ ณภาพการศึกษา และการประเมินคุ ณภาพภายใน เพื่อพัฒนาตนเอง
และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก
3. เพื่อให้สถานศึ กษาได้ประสานความร่ วมมื อในการพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาของ
สถานศึกษา และของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นๆ อย่างกว้างขวาง
ในการบริ หารงานวิชาการจะต้องมีหลักการและวิธีการดาเนิ นงาน เพื่อให้เกิ ดความ
คล่องตัวในการบริ หาร ดังนั้นในหลักการเบื้องต้นของการบริ หารจึงต้องมีขอ้ ความชัดเจนในเรื่ อง
ต่าง ๆ ดังนี้
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1. ยึดหลักให้สถานศึกษาจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษาให้เป็ นไปตามกรอบหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการของชุ มชนและ
สังคมอย่างแท้จริ ง โดยมีครู ผูบ้ ริ หาร ผูป้ กครอง และชุมชนมีส่วนร่ วม
2. มุ่งส่ งเสริ มสถานศึกษาให้จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ โดยถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด
3. มุ่ง ส่ ง เสริ มให้ชุ มชนและสั งคมมี ส่ วนร่ วมในการกาหนดหลักสู ตรกระบวนการ
เรี ยนรู ้ รวมทั้งเป็ นเครื อข่ายและแหล่งการเรี ยนรู ้
4. มุ่งจัดการศึ กษาให้มี คุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มี ดชั นี ช้ ี วดั คุ ณภาพการจัด
หลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนรู ้ และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทุกช่วงชั้นทั้ง
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
5. มุ่งส่ งเสริ มให้มีการร่ วมมือเป็ นเครื อข่าย เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพในการ
จัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บทบาทสาคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริ หารงานวิชาการ
ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา มี บ ทบาทส าคัญ ต่ อ การบริ ห ารสถานศึ ก ษามากโดยเฉพาะ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในด้านวิชาชีพ เพราะสถานศึกษาเป็ นระบบย่อยของระบบการศึกษาและระบบ
สังคม การจัดการศึกษาในสถานศึก ษาเป็ นระบบย่อยของระบบการศึ กษาและระบบสังคม การ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาจึ งต้องสอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิ จและสังคม
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีผบู ้ ริ หารยังต้องเป็ น
ผูช้ านาญทางการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพด้วย
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ได้แก่ ผูอ้ านวยการ อาจารย์ใหญ่หรื อครู ใหญ่ รวมทั้งการเรี ยกชื่ อ
เป็ นอย่างอื่นแล้วแต่สถานศึกษา บทบาทสาคัญของของผูบ้ ริ หารสถานศึกษานี้ เนเชวิค (Knezevick,
1984)109 ได้กาหนดไว้ถึง 17 บทบาท คือ
1. บทบาทเป็ นผูก้ าหนดทิศทาง (Direction Setter) หมายถึง การเป็ นผูก้ าหนดนโยบาย
แนวทางการดาเนินงานของสถานศึกษาเพื่อเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา
2. บทบาทเป็ นผูก้ ระตุน้ ความเป็ นผูน้ า (Leader Catalyst)
หมายถึง การเป็ นผูน้ า
ในงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา เป็ นผูม้ ีอิทธิ พลและจูงใจให้ผอู ้ ื่นคล้อยตามได้
109

เนเชวิค (Knezevick, 1984), บทบาทสาคัญของผู้บริ หารสถานศึ กษาในการบริ หารงาน
วิชาการ, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จากwww.des.rmuti.ac.th /jdownloads/KM/_
13.doc.
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3. บทบาทเป็ นนักวางแผน (Plannner) เป็ นผูว้ างแผนทั้งระยะสั้ นระยะยาว ร่ วมกับ
คณะกรรมการของสถานศึกษา
4. บทบาทเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ (Decision Maker) เป็ นผูก้ าหนดโครงการบริ หารงานใน
สถานศึกษา
5. บทบาทเป็ นนักจัดองค์การ (Organizer) เป็ นผูก้ าหนดโครงสร้างการบริ หารงานใน
สถานศึกษา
6. บทบาทเป็ นผูจ้ ดั การเปลี่ยนแปลง (Change Manager) เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การ
จูงใจในการเปลี่ยนแปลง
7. บทบาทเป็ นผูป้ ระสานงาน (Coordinator) เป็ นผูป้ ระสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน
สถานศึกษา
8. บทบาทเป็ นสื่ อสาร (Communicator) เป็ นผูท้ ี่ บุ ค ลากรในสถานศึ กษาติ ดต่ อและ
ประสานสัมพันธ์กบั หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9. บทบาทเป็ นผูแ้ ก้ความขัดแย้ง (Conflict Manager) เป็ นผูค้ อยแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลและกลุ่มภายในสถานศึกษา
10. บทบาทเป็ นผูแ้ ก้ปัญหา (Problem Manger) เป็ นผูน้ าในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา
11. บทบาทเป็ นผูจ้ ดั ระบบงาน (System Manager) เป็ นผูน้ าในการจัดระบบงานและ
การพัฒนาสถานศึกษา
12. บทบาทเป็ นผูบ้ ริ หารการเรี ยนการสอน (Instuctional Manager) เป็ นผูน้ าทางด้าน
วิชาการ การจัดการเรี ยนการสอนและการบริ หารหลักสู ตรในสถานศึกษา
13. บทบาทเป็ นผูบ้ ริ หารบุคคล (Personal Manager) เป็ นผูส้ รรหา คัดเลือก รักษาและ
พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
14. บทบาทเป็ นผูบ้ ริ ห ารทรั พ ยากร (Tesource Manager) เป็ นผูน้ าทรั พ ยากร ทั้ง
ทรัพย์สินสิ่ งของและบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
15. บทบาทเป็ นผูป้ ระเมินผล (Appraiser) เป็ นผูป้ ระเมินผลการทางานและโครงการ
ต่าง ๆ ของสถานศึกษา
16. บทบาทเป็ นประธานในพิธี (Cermonial Head) เป็ นผูน้ าทางด้านการจัดงานและ
โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
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17. บทบาทเป็ นผูส้ ร้างความสัมพันธ์กบั ชุ มชน (Public Relator) เป็ นผูน้ าในการสร้าง
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ หน่ ว ยงานภายนอก การประชาสั ม พัน ธ์ ก ารติ ด ต่ อ ประสานงาน รวมทั้ง การ
ให้บริ การวิชาการแก่หน่วยงานอื่น ๆ
นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จากการศึกษาพบว่า มีนวัตกรรมในการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ประสบผลสาเร็ จในการบริ หารจนได้รับรางวัล และมีนวัตกรรมการบริ หารที่ช่วยในการ
แก้ไขการบริ หารงาน นอกจากนี้ ยงั ค้นพบนวัตกรรมที่ เกิ ดขึ้ นใหม่ ที่ ถูกนามาใช้เป็ นหลักในการ
บริ หารงานวิชาการที่ครอบคลุมทั้ง 17 ด้านของงานวิชาการให้บรรลุเป้ าหมายของแต่ละสถานศึกษา
คือ
1. นวัต กรรมการบริ ห ารงานของผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยใช้โ รงเรี ย นเป็ นฐาน
(School- Based Management :SBM)
2. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยมีพี่เลี้ยง
3. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดยการประสานความร่ วมมือ
4. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนบุคลากร
5. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา โดยการมี ส่ วนร่ วมเป็ นแบบ
หุ น้ ส่ วน หรื อเป็ นแบบผูร้ ่ วมหุ่น (Partner)
6. นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามแนว TipCo
7. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาตามแนวคิ ดของ แมสชี และ
ดักลาส
8. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตามตารางแกนท์
9. โนวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยการนาวิธีตรวจสอบงาน
(QC)
10. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา โดยจัดการแบบแม่ข่ายและลูก
ข่าย
11. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยการจัดโรงเรี ยนแบบไม่มี
ชั้น (Non-graded school)
12. นวัตกรรมการบริ ห ารงานของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยจัด โรงเรี ย นแบบเปิ ด
(Open School)
13. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยการจัดการเรี ยนการสอน
ในศูนย์การเรี ยนชุมชน
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14. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยภูมิปัญญาช่วยสอน
15.นวัต กรรมการบริ ห ารงานของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยการจัด การเรี ย นทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
16. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา โดยการจัดชั้นเรี ยนแบบคละ
ชั้นเรี ยน
17. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยการจัดการบูรณาการช่ วง
ชั้น (Multigrade Teaching)
18. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยการบูรณาการหลักสู ตร
เป็ นการนาความรู ้มารวบรวมประมวลไว้ในหน่วยเดียวกัน
19. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา โดยการหลัก ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
20. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดยใช้หลักการพระพุทธศาสนา
21. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยยึดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม
22. นวัต กรรมการบริ ห ารงานของผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยใช้ก ารบริ ห าร แบบ
โครงงาน (Project management)
23. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา โดยการสร้ า งพัฒนาแหล่ ง
เรี ยนรู้
24. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยการระดมทรัพยากรทุกภาค
25. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา โดยการบริ หารจัดการที่ มี
ประสิ ทธิภาพ
26. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยการยึดหลักสอนนักเรี ยน
เป็ นรายบุคคล (Individual Teaching)
27. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยการสอนแบบโปรแกรม
(Programmed Instruction)
28. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยสอนเป็ นคณะ (Team
Teaching)
29. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยการสอนโดยใช้ชุดการ
สอนจุลบท (Minicourse Teaching)
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30. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยบทเรี ยนโมดูล
31. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยบทเรี ยนโปรแกรมแบบ
เส้นตรง
32. นวัต กรรมการบริ หารงานของผู้บ ริ หารสถานศึ ก ษา โดยศู น ย์ ก ารเรี ยนรู้
คอมพิวเตอร์ (Office Station Unit)
33. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดยห้องเรี ยนเคลื่อนที่
34. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance)
35. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยครู พี่ศิษย์นอ้ ง
36. นวัต กรรมการบริ ห ารงานของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยการวางแผนกลยุท ธ์
(Strategic Planning)
37. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยการใช้เทคโนโลยีและสื่ อ
ICT
38. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยกรอบงบประมาณรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF)
39. นวัต กรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยการนิ เ ทศแบบ CIPP
Model ของสตัฟเฟิ ลบีม (D.L. Strufflebeam)
40. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยเครื อข่ายครู
41. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยโรงเรี ยนสาขา
42. นวัตกรรมการบริ หารงานวิช าการของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา โดยวิธีก ารประกัน
คุณภาพการศึกษา
43. นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา โดยระบบงาน ESchool
44. นวัต กรรมการบริ หารงานวิ ช าการของผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษาโดยเครื อข่ า ย
“กัลยาณมิตรเรี ยนรวม”
45. นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา โดยเครื อข่า ยความ
ร่ วมมือ
46. นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา แบบเรี ยนรวมบางช่วง
ชั้น
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47. นวัตกรรมการบริ หารงานวิช าการของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา แบบเรี ย นรวม
สถานศึกษา
48. นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
50. นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดย การบริ หารจัดการ
เรี ยนร่ วม
51. นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยใช้ภาคีเครื อข่าย
1. นวัต กรรมการบริ ห ารงานของผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยใช้โ รงเรี ย นเป็ นฐาน
(School- Based Management: SBM)
เป็ นรู ปแบบ การบริ หารและการจัดการศึกษาที่ริเริ่ มในประเทศสหรัฐอเมริ กาในช่วง
ทศวรรษที่ 1980 ซึ่ งมีนกั วิชาการบางกลุ่มได้ริเริ่ มใช้คาว่าการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน เมื่อปี
พ.ศ. 2541 ได้รับอิ ทธิ พ ลมาจากกระแสการเปลี่ ย นแปลงของโลก ธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จจาก หลักการ วิธีการ และกลยุทธ์ในการอทาให้องค์กรมีประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ทา
ให้ผลการปฏิ บตั ิงานมี คุณภาพ และสร้ างความพึงพอใจแก่ ลูกค้า และผูเ้ กี่ ยวข้อมากยิ่งขึ้น โดยมี
หลัก การดัง นี้ คื อ การบริ หารแบบกระจายอานาจการบริ หารของสถานศึ ก ษาตามขอบข่า ยงาน
วิชาการโดย ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการดาเนินการ มุ่งเน้น การบริ หารด้านการจัดการเรี ยนการสอน มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี คุ ณ ภาพ และมี ม าตรฐานสอดคล้อ งกับ ความมุ่ ง หมายในการสร้ า งผู ้เ รี ย น มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติฯและสอดคล้องกับความต้องการ
และความถนัดของผูเ้ รี ยนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยมีพี่เลี้ยง
เป็ นการจัดการโดยต้นสังกัดโดยเขตพื้นที่การศึกษาอานวยความสะดวก สนับสนุ น
ส่ งเสริ ม สถานศึกษาขนาดกลาง หรื อขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถช่ วยตนเองได้ในบางเรื่ อง โดยการมี
การวางแผนร่ วมกัน ให้การช่ วยเหลื อ จัดอบรมให้อบรมหลักสู ตรให้ มาเป็ นพี่เลี้ ยงในการพัฒนา
หลักสู ตร มีการติดตามเป็ นระยะๆ
3. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดยการประสานความร่ วมมือ
เป็ นการประสานความร่ วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
เป็ นความร่ วมมือกันระหว่างโรงเรี ยนอื่น และหน่วยงานอื่น ในการพัฒนาวิชาการของโรงเรี ยน
4. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนบุคลากร
เป็ นความร่ วมมือกันระหว่างโรงเรี ยนตั้งแต่ 2 โรงเรี ยนขึ้นไป ซึ่ งอาจเป็ นโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก กับขนาดใหญ่กว่า เพื่อพัฒนางาน หรื อการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน อาทิเช่น การมาช่ วยจัด
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กิจกรรมการเรี ยนการสอน บางรายวิชา หรื อบางชัว่ โมง มาช่วยปรับภูมิทศั น์ของสถานศึกษา มาเป็ น
วิทยากร จัดอบรม ให้ความรู้ ในเรื่ องที่สนใจ เป็ นต้น
5. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา โดยการมี ส่ วนร่ วมเป็ นแบบ
หุ น้ ส่ วน หรื อเป็ นแบบผูร้ ่ วมหุ่น (Partner)
เป็ นการบริ หารโดยการมีส่วนร่ วมจากทุกฝ่ ายที่มีส่วนได้ ส่ วยเสี ย คือ การบริ หาร
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่ งประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตัวแทนครู ตวั แทนผูป้ กครอง
และผูแ้ ทนชุ มชน ร่ วมกันมีบทบาทในการบริ หารสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูเ้ รี ยน ตอบสนองหรื อให้เป็ นไปตามความต้องการของผูป้ กครอง และตอบสนองชุมชน โดยตรง
ให้มากที่สุด (อุทยั บุญประเสริ ฐ 2544)
6. นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามแนว TipCo
เป็ นการบริ หารงานในรู ปขององค์คณะบุ คคล โดยบู รณาการนโยบายต้นสั ง กัด
ภารกิจ กิจกรรม ความรับผิดชอบ ทรัพยากร บุคลากรและเทคโนโลยี นามาหลอมรวมเป็ นนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ในการดาเนินงานของโรงเรี ยน เน้นการทางานเป็ นทีมและเน้นการเข้าใจ ยอมรับ
และการมี ส่ วนร่ ว มของผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ วนเสี ย กับ โรงเรี ย น (Stakeholder) ในทุ ก ขั้นตอนของการ
ปฏิ บ ตั ิง าน โดยมี หลักในการทางานร่ วมกันว่า “ร่ วมคิ ด ร่ วมทาร่ วมกันแก้ปั ญหาและร่ วมกัน
ภาคภูมิใจ” และเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องเป็ นพลวัตร (Dynamic) โดยมีเป้ าหมายนักเรี ยนสาคัญ
ที่สุด องค์ประกอบของการบริ หารงานแบบ TipCo
T = Teamwork
แปลว่า การทางานเป็ นทีม
I
= Integration
แปลว่า การบูรณาการ
P = Participation แปลว่า การมีส่วนร่ วม
Co = Continuous Improvement แปลว่า การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาตามแนวคิ ดของ แมสชี และ
ดักลาส กระบวนการตามแนวคิดของ แมสชีและดักลาส (Joseph L Massie and John Douglas,
1981) กล่าวคือ
7.1 การกาหนดเป้ าหมายของการทางานของสถานศึ ก ษา ซึ่ งมี ผูอ้ านวยการเป็ น
ผูบ้ ริ หารและผูช้ ่วย เช่น การวางแผนการรับนักเรี ยน การปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
7.2 การค้นหาโอกาสและการพิจารณาถึ งปั ญหาที่จะเกิ ดขึ้น มีการหาแนวทางที่จะ
ช่วยให้แผนที่วางไว้สามารถนาไปใช้ได้
7.3 การแปลงโอกาสให้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ มีการนาแผนที่วางไว้ไปใช้
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7.4 การเลื อ กแนวทางที่ ดี ที่ สุ ด และการก าหนดจุ ด มุ่ ง หมาย มี ก ารก าหนด
จุดมุ่งหมาย และแบ่งตามหน้าที่
7.5 การตรวจสอบการทบทวน มี การประเมิ นผลระหว่างปฏิ บตั ิ และประเมินผล
รวบยอด
8. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตามตารางแกนท์
เป็ นการวางแผนการทากิจกรรม โดยมีตวั คงที่ คือ เวลา มาตรา นั้นเอง ซึ่ งตามแบบ
ของตารางแกนท์ ก็ คือ เวลาซึ่ งเป็ นเวลาที่กาหนดขึ้นในอนาคต โดยการแบ่งส่ วนเป็ น วัน สัปดาห์
เดือน ตารางแกนท์มีลกั ษณะเป็ นแผนภูมิ อยูใ่ นรู ปของแกน Y และ แกนท์ X
9. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยการนาวิธีตรวจสอบงาน
(QC) โดยเปิ ดโอกาส ให้ทุกคนมี ส่วนร่ วมในการพัฒนางาน เคารพในความคิ ดเห็ นและความรู ้
ความสามารถของผูอ้ ื่น ให้อิสรเสรี ภาพทางความคิ ดในการนาความรู ้ ความสามารถมาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อการทางาน โดยมีข้ นั ตอนที่ เรี ยกว่า วงจรเดมิ่ง คือ 1) การวางแผนแก้ปัญหา (Plan) =
P 2) ลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ (DO)=D 3) ตรวจสอบหลังจากแก้ปัญหามาแล้ว (Check) = C
4) การปรับปรุ งงาน ( Act) =C แล้ววิธีการทาง QC ไปตรวจสอบทุกลาดับขั้นตอนในการทางาน
10. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยจัดการแบบแม่ข่ายและลูก
ข่าย เป็ นการบริ หารจัดการที่ตน้ สังกัด เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการแทนโรงเรี ยนขนาดเล็ก ให้การสนับสนุน
ด้านวิชาการ ให้โรงเรี ยนทาหน้าที่เฉพาะการจัดการเรี ยนการสอน อย่างเดียว
11. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยการจัดโรงเรี ยนแบบไม่มี
ชั้น (Non-Graded School)
เป็ นการบริ หารโรงเรี ย นแบบไม่มี ช้ ัน ใช้ไ ด้ผลดี สาหรั บโรงเรี ยนขนาดเล็ ก ที มี
จานวนนักเรี ยนไม่มากนัก และนักเรี ยนมีระดับความสามารถแตกต่างกัน โดยจัดแบ่งกลุ่มนักเรี ยน
ที่ยดื หยุน่ ได้ สามารถปรับเปลี่ยนไปเรี ยนกลุ่มอื่นได้ ตามความสามารถของนักเรี ยนแต่ละคน
12. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยจัดโรงเรี ย นแบบเปิ ด
(Open School)
เป็ นการบริ หารโรงเรี ยนแบบเปิ ด เป็ นนวัตกรรมที่ตอบสนองธรรมชาติการเรี ยนรู้
ของนัก เรี ย น คื อ 1) เปิ ดใจ เป็ นการยอมรั บ แนวคิ ดแบบใหม่ 2) เปิ ดหลัก สู ตร มี ก ารยืด หยุ่น
นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการเลือกกิจกรรม 3) เปิ ดเวลาหรื อตารางเรี ยน ตารางเรี ยนหรื อเวลายืดหยุน่ ได้
ตามความสนใจและเหมาะสม 4) เปิ ดวิธี สอน สามารถเลื อกใช้วิธีส อนได้ตามความเหมาะสม
5) เปิ ดอายุ นักเรี ยนหลายระดับชั้นเรี ยนร่ วมกันได้ 6) เปิ ดชั้นเรี ยน คือ เรี ยนที่ใดก็ได้ และไม่มีการ
แบ่งชั้นเรี ยน
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13. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยการจัดการเรี ยนการสอน
ในศูนย์การเรี ยนชุมชน
เป็ นการบริ หารโดยจัดให้โรงเรี ยนประถมศึกษาเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนชุมชน ครู
เปลี่ยนบทบาทจากการสอนมาเป็ นการนิ เทศการสอน และพัฒนาชุ ดการสอนแต่ละวิชาที่ให้ผเู ้ รี ยน
สามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง ครู เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา เก็บบันทึกผลการเรี ยนของนักเรี ยน สอนซ่ อม
เสริ ม และแนะนาการสอนแก่ผชู ้ ่วยสอน ซึ่ งผูช้ ่วยสอนนี้ อาจเป็ นเพื่อนนักเรี ยน นักเรี ยนในระดับที่
สู งกว่า พ่อแม่ ผูป้ กครอง หรื อประชาชนทัว่ ไปที่อาสาสมัครทาหน้าที่ช่วยสอน
14. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยภูมิปัญญาช่วยสอน
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้พ่อแม่ ผูป้ กครอง หรื อชุ มชน ร่ วมจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน และเป็ นการเรี ยนจากการปฏิ บตั ิ จริ ง ที่ผูเ้ รี ยนไม่จาเป็ นต้องเรี ยนในสถานศึกษาเพียงแหล่ ง
เดียว แต่สามารถไปเรี ยนในแหล่งเรี ยนรู ้ที่มีอยูใ่ นชุมชน
15. นวัต กรรมการบริ ห ารงานของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยการจัด การเรี ย นทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
เป็ นนวัตกรรมการสอนซึ่ งใช้การถ่ายทอดเนื้ อหา (delivery methods) ผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และใช้วิธีการนาเสนอเนื้ อหาในรู ปแบบต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน การสอน
บนเว็บ การเรี ยนออนไลน์ การเรี ยนทางไกลผ่านดาวเทียม
16. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยการจัดชั้นเรี ยนแบบคละ
ชั้นเรี ยน
เป็ นการจัดนักเรี ยนที่ เรี ยนในชั้นเรี ยนต่างกัน ตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้ นไปมาเรี ยนรวมกัน
โดยมี แผนการจัดการเรี ย นรู้ และจัดกระบวนการเรี ย นรู ้ ใ ห้เหมาะสมกับ พัฒนาการของผูเ้ รี ย น
รายบุคคล
17. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยการจัดการบูรณาการช่ วง
ชั้น (Multigrade Teaching)
เป็ นการนาศาสตร์ หรื อความรู ้ วิชาต่าง ที่ สัมพันธ์ ก ันนามาเข้าด้วยกัน เพื่อนามา
จัดเป็ นการเรี ย นการสอนภายใต้หัวข้อเดี ย วกัน เชื่ อมโยงกันเพ่อให้เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด จัดให้
สอดคล้องกับจานวนบุคลากรที่โรงเรี ยนมีอยู่ โดยการรวมชั้นที่ติดกันเข้าด้วยกัน เช่น ชั้น ป.1-2,ป.
3-4,ป.5-6 หรื อช่วงชั้น ป.1-3 , ป.4-6 เป็ นต้น
18. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยการบู รณาการหลักสู ตร
เป็ นการนาความรู ้มารวบรวมประมวลไว้ในหน่วยเดียวกัน สาหรับโรงเรี ยนที่มีครู
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ไม่ครบชั้นมีความจาเป็ นที่จะต้องพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาที่เป็ นอยูร่ วมทั้งการ
นาหลักสู ตรไปใช้ให้ บังเกิดผลตามที่ตอ้ งการ
19. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยการนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล ส่ งผลสู่ การดาเนิ นชี วิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผูเ้ รี ยน ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลกรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
20. นวัต กรรมการบริ หารงานของผู้บ ริ หารสถานศึ ก ษาโดยใช้ น าหลั ก ก าร
พระพุ ท ธศาสนามาประยุก ต์ใ ช้ ในโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธโรงเรี ย นระบบปกติ ท วั่ ไปที่ นาหลัก ธรรม
พระพุทธศาสนามาใช้ หรื อ ประยุกต์ในการบริ หารและการพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยรวมของสถานศึกษา
เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิ กขาอย่างบูรณาการ
21. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยยึดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมจัดชั้นเรี ยน โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากมูลนิ ธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม โรงเรี ยนวังไกลกังวล
22. นวัต กรรมการบริ ห ารงานของผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยใช้ก ารบริ ห าร แบบ
โครงงาน (Project Management) เป็ นขบวนการจัดการอย่างหนึ่ งที่นาเอาความรู้ เครื่ องมือ และ
เทคโนโลยีมาบริ หารโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของโครงการที่จะได้ผลจาก
โครงการนั้น
23. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยการสร้าง และพัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู ้และปรับภูมิทศั น์ในโรงเรี ยนการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนเป็ นห้องเรี ยน โดยการสร้าง และ
พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
24. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยการระดมทรัพยากรทุกภาค
ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาโดยตรง
เป็ นการบริ หารแบบมี ส่ ว นร่ วมเป็ นหลั ก ส าคัญ ที่ มี พ้ื น ฐานความเชื่ อ อยู่ ที่
สถานศึกษาสามารถบริ หารจัดการตนเองได้ สถานศึกษามีอานาจและต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา สถานศึกษาจะเป็ นหน่วยปฏิบตั ิที่สามารถวิเคราะห์ปัญหา มีอานาจมาก
ขึ้นในการตัดสิ นใจและรับผิดชอบโดยตรงต่อการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา การจัดการเรี ยนการ
สอน และการพัฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานการเรี ยนการสอน การพัฒ นาบุ ค ลากรการเงิ น และ
การงบประมาณ ซึ่ งต้องใช้ระบบการมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นสาคัญเป็ นการบริ หาร
จัดการแบบเบ็ดเสร็ จ
25. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา โดยการบริ หารจัดการที่ มี
ประสิ ทธิภาพ

83
เป็ นรู ปแบบที่มีผบู้ ริ หารใช้ความรู้ ความสามารถในการบริ หารจัดการสถานศึกษา
มีวสิ ัยทัศน์ มีความเป็ นประชาธิ ปไตยยึดหลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม มีคุณธรรมจริ ยธรรม เป็ นที่
ยอมรับของทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษาตลอดจนมุ่งมัน่ สร้างเครื อข่ายการทางาน
26. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยการยึดหลักสอนนักเรี ยน
เป็ นรายบุคคล (Individual Teaching)
เป็ นนวัตกรรมการวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่คานึงถึงความแตกต่างของนักเรี ยน
ในด้านต่างๆ เพื่อให้นกั เรี ยนพัฒนาการเรี ยนรู ้ไปตามความสามารถได้อย่างเต็มที่ เป็ นการสอนตอบ
ความต้องการของนักเรี ยนตามลักษณะความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่ งเสริ ให้นกั เรี ยนเกิดความคิด
สร้างสรรค์
27. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยการสอนแบบโปรแกรม
(Programmed Instruction)
โดยการจัดระบบการเรี ยนการสอนที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนทากิจกรรมด้วยตนเอง
ตามเนื้ อหาที่จดั แบ่งไว้เป็ นส่ วนย่อยๆ นักเรี ยนประเมินผลการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง นักเรี ยนจะเลื อก
เรี ยนได้ตามความสนใจและเรี ยนได้ตามความสามารถของแต่ละคน
28. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยสอนเป็ นคณะ (Team
Teaching)
เป็ นการทางานการสอนของคณะครู ต้ งั แต่ 2 คนขึ้นไป รับผิดชอบการสอนนักเรี ยน
มีการวางแผนการสอนร่ วมกัน สอนร่ วมกัน การสอนเป็ นคณะดาเนิ นการสอนแบบกลุ่มใหญ่ท้ งั ชั้น
สอนกลุ่มเล็กและการศึกษาด้วยตนอง โดยมีการใช้สื่อการสอนและเครื่ องมือต่างๆ ประกอบ
29. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยการสอนโดยใช้ชุดการ
สอนจุลบท ( Minicourse Teaching)
การสอนโดยใช้ชุดการสอนจุลบท เป็ นการสอนเนื้ อหาใดเนื้ อหาหนึ่ งด้วยชุ ดการ
สอนที่สร้างขึ้นนอย่างเป็ นระบบและจบสมบูรณ์ในตัวเอง ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน มุ่ง
ฝึ กทักษะ ลดเวลาเรี ยน ลักษณะกิ จกรรมเป็ นการปฏิ สัมพันธ์ของผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่ม ครู มีหน้าที่จดั
เนื้อหาทีสอนให้ส้ นั และกะทัดรัดเพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน
30. นวัต กรรมการบริ ห ารงานของผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยบทเรี ย นโมดู ล เป็ น
นวัตกรรมที่ ถื อเอาความต้องการของผูเ้ รี ย นเป็ นเครื่ องก าหนดสิ่ ง ที่ จะเรี ย นทาให้ผูเ้ รี ย นมี ค วาม
กระตือรื อร้นที่จะเข้าร่ วม
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31. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยบทเรี ยนโปรแกรมแบบ
เส้นตรงเป็ นนวัตกรรมที่แบ่งเนื้ อหาออกเป็ นหน่ วยเล็กๆ จากง่ายไปหายาก ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
32. นวัต กรรมการบริ หารงานของผู้บ ริ หารสถานศึ ก ษา โดยศู น ย์ ก ารเรี ยนรู้
คอมพิวเตอร์ (Office Station Unit)
โดยได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ติดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวน 11- 30 เครื่ องไว้
ที่หอ้ งเรี ยนในโรงเรี ยนที่เป็ นศูนย์ ให้นกั เรี ยนในเขตบริ การมาใช้เรี ยน โดยใช้หลักผูเ้ รี ยนเคลื่อนไป
หาคอมพิวเตอร์
33. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดยห้องเรี ยนเคลื่ อนที่ส่งเสริ ม
ให้มีการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกเป็ นห้องเรี ยน
34. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยหลักธรรมาภิบาล (good
governance).แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐและภาคธุ รกิ จเอกชน
และภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุ ข และตั้งอยู่ในความถูกต้องเป็ นธรรม ตาม
หลักพื้นฐานการบริ หารกิจกการบ้านเมืองที่ดี
35. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยครู พี่ศิษย์นอ้ งส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนที่มีลกั ษณะผูน้ าและมีความสามารถถ่ายทอดความรู ้เป็ นผูช้ ่ วยครู ได้ดาเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้
โดยครู คอยเอื้ออานวยความสะดวกและเป็ นผูป้ รานงานอย่างทัว่ ถึง
36. นวัต กรรมการบริ ห ารงานของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยการวางแผนกลยุท ธ์
(Strategic Planning)
เป็ นกระบวนการของการกาหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ขององค์กร กาหนดแผน
ทั้ง ในระยะสั้ น กลาง และยาว และการน าแผนไปปฏิ บ ัติ ใ ห้ เ กิ ด ผล ซึ่ งจัด เป็ นเอกสารที่ ร ะบุ
วิสัยทัศน์ ภารกิ จ และกลยุทธ์ต่างๆ ในการดาเนิ นงานขององค์การหนึ่ งๆ การบริ หารงานวิชาการ
ที่ต้ งั ไว้มีการพิจารณาร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หารสถานศึกษา รองผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทุกฝ่ าย ครู ทุก
คน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
ให้เข้าใจถึงจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)
เพื่ อการรู ้ จกั ตนเอง ซึ่ ง จะนา ไปสู่ ก ารเรี ย งล าดับ ความส าคัญ ของจุ ดเด่ นสู่ ก ารรั ก ษามาตรฐาน
คุณภาพ และพัฒนาจุดด้อยเพื่อยกระดับสถานศึกษาเข้าสู่ มาตรฐานคุณภาพ และนา ไปสู่ การกาหนด
ทิศทางการทาง งานด้านวิชาการของสถานศึกษาว่าจะพัฒนางานไปในทิศทางใด ไปสู่ เป้ าหมายใด
ได้ดว้ ยวิธีใด ภายในระยะเวลาใด ที่กาหนดไว้เป็ นการแน่นอน นัน่ คือ การบริ หารงานวิชาการโดย
การวางแผนกลยุทธ์
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37. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยการใช้เทคโนโลยีและสื่ อ
ICT ปรับปรุ งและพัฒนาระบบเครื อข่าย (Network)ใ ห้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ลดงานเอกสารให้
น้อยลง
โดยการนา ICT มาใช้ในการบริ หารงาน ในรู ปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลด
ปั ญหา ความซ้ าซ้อนและค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับเอกสารของการบริ หารงานวิชาการ การใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เพื่อการประมวลข้อมูลอันเป็ นสาระทางวิชาการให้เป็ นสารสนเทศ เพื่อจัดเก็บอย่าง
เป็ นระบบ ผู ้เ รี ยนสามารถใช้ ข ้อ มู ล ดัง กล่ า วได้ ท ัน ตามความต้อ งการ ผู ้ส อนสามารถเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการสอนได้ ในระยะเวลาอันสั้น ผูเ้ รี ยนเห็ นคุ ณค่าของเทคโนโลยีที่เป็ นวิธีการสอน
แนวใหม่ (Eadie, 2001 อ้างถึง ใน ปราวีณยา สุ วรรณณัฐโชติ 2549 ) ได้สรุ ปผลการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของนักเรี ยนจากการใช้ ICT (Information and Communications Technology) ในการ
เรี ยนการสอนว่าช่วยพัฒนาทักษะความคิดอย่างมีเหตุผลการคิดแก้ปัญหาและช่ วยเสริ มการเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับวิธีการเรี ยนรู ้และสร้างสรรค์ให้นกั เรี ยนได้แสดงออกถึงความกระตือรื อร้น และความสนใจ
กิจกรรมการเรี ยน และเมื่อมีการใช้ ICT เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู้ ทาให้นกั เรี ยนใช้เวลาและความ
สนใจในกิจกรรมการเรี ยนมากขึ้น อีกทั้งยังเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู และนักเรี ยน ใน
ลักษณะที่มีการปฏิสัมพันธ์มากขึ้น ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของขอบข่ายงานวิชาการของสถานศึกษา
38. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยกรอบงบประมาณรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF)
คือ แผนที่เชื่อมต่อการตัดสิ นใจของงบประมาณรายจ่ายประจาปี เข้ากับกลยุทธ์การ
จัดสรรทรัพยากร ระยะปานกลาง เป็ นการประมาณการรายจ่ายในระยะล่วงหน้า 3-4 ปี
39. นวัต กรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยการนิ เ ทศแบบ CIPP
Model ของสตัฟเฟิ ลบีม (D.L. Strufflebeam)
คื อ มุ่ งประเมิ นองค์ประกอบ 4 ประเภท ได้แก่ C: Context หมายถึ ง สภาวะ
แวดล้อมหรื อบริ บท I: Input หมายถึง ปั จจัยหรื อทรัพยากร P: Process หมายถึง กระบวนการ
ดาเนิ นงาน P: Product หมายถึง ผลผลิตหรื อผลลัพธ์ของงาน นวัตกรรมดังกล่าวจะครอบคลุ ม
วิชาการในสถานศึกษาได้มากขึ้น
40. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยเครื อข่ายครู
ด้วยการให้โรงเรี ยนหลักหรื อโรงเรี ยนที่มีความพร้อมช่วยเหลือโรงเรี ยน ขนาดเล็ก
ในการให้ครู ช่วยสอน การนานักเรี ยนไปเรี ยนโรงเรี ยนที่มีความพร้อมในศูนย์เครื อข่าย การพัฒนา
บุคลากรในเครื อข่ายร่ วมกัน และเครื อข่ายครู ประเภทต่างๆ เช่ น ครู ชานาญจากข้าราชการบานาญ
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ครู ตานานจากพระสงฆ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ครู ช่วยราชการจากข้าราชการนอกสังกัด ครู ชาวบ้าน
จากชาวบ้านในชุมชน
41. นวัตกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยโรงเรี ยนสาขา
โรงเรี ยนขนาดเล็กที่จดั การเรี ยนการสอนแบบปกติ ไม่ไปเรี ยนรวมกับโรงเรี ยนอื่น
หรื อโรงเรี ย นที่ ไม่ ส ามารถไปเรี ย นรวมกับโรงเรี ย นอื่ นใดได้ เนื่ องจากสภาพพื้นที่ เป็ นภู เขาสู ง
ห่างไกล และทุรกันดาร สภาพการคมนาคมไม่สะดวก ในการบริ หารนั้นจัดให้ อยูภ่ ายใต้การบริ หาร
จัดการ กากับ ดูแล ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนแม่ในทุกด้าน (โรงเรี ยนหลัก)
42. นวัตกรรมการบริ หารงานวิช าการของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา โดยวิธีก ารประกัน
คุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพทางการศึกษา
เป็ นกระบวนการวางแผน และกระบวนการจัดการของผูท้ ี่รับผิดชอบจัดการศึกษา
ที่ จะรั บ ประกันให้สั ง คมเชื่ อมัน่ ว่า จะพัฒนาให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดการเรี ย นรู ้ ใ ห้ค รบถ้วนตามมาตรฐาน
คุณภาพที่ระบุไว้ในหลักสู ตร และตรงกับ ความมุ่งหวังของสังคม มีการจัดทา รายงานประจา ปี ต้อง
ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก5 ปี ให้ความร่ วมมือในด้านการให้ขอ้ มูล
ที่ เป็ นเอกสารหลักฐาน และข้อมูลจากผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องเพิ่มเติ ม ตามคาร้ องขอของสานักงานรั บรอง
มาตรฐานฯกรณี ที่ผลการประเมินไม่ไดมาตรฐานตามที่กาหนดให้สถานศึกษาปรับปรุ งแก้ไขการ
ดาเนินงาน ตามข้อเสนอของสานักงานรับรองมาตรฐานฯ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
43. นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา โดยระบบงาน ESchool
เป็ นระบบงานที่พฒั นาภายใต้โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกล เพื่อการศึกษาและ
พัฒ นาชนบทเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ ห้ แ ต่ ล ะโรงเรี ย นได้มี ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการบริ หารจัดการการศึกษาอย่างเป็ นระบบ พร้อมทั้งช่วยลดภาระงานของครู ในการ
จัดการงานเอกสารด้า นการศึ ก ษา อี ก ทั้ง เพิ่ ม ความสะดวกในการสื บ ค้นข้อมู ล และลดช่ องว่า ง
ทางการติดต่อสื่ อสาร ระหว่าง ครู นักเรี ยน และผูป้ กครอง เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านข้อมูลและ
ความรู้ในที่สุด ระบบ E-School เป็ นระบบที่สามารถใช้งานได้ผา่ นเว็บ (Web Base Application) ได้
แบ่งระบบงานออกเป็ น 6 ระบบย่อย เพื่อความเหมาะสมในการใช้งานดังนี้ 1. ระบบ E-Student งาน
ด้านบริ หารจัดการ การศึ กษา ข้อมูลครู นักเรี ยน 2. ระบบ E-Library สาหรับงานห้องสมุ ด
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อิเล็กทรอนิกส์ 3. ระบบ E-Learning สาหรับงานห้องเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ 4. ระบบ E-Office งาน
สานักงานอัตโนมัติ 5. ระบบ E-News งานด้านข่าวสาร 6. ระบบ E-Money งานบริ หารการเงิน
44. นวัต กรรมการบริ หารงานวิ ช าการของผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษาโดยเครื อข่ า ย
“กัลยาณมิตรเรี ยนรวม”
เป็ นวิธีการบริ หารจัดการร่ วมกันของโรงเรี ยนซึ่ งมี 2 ลักษณะ คือ โรงเรี ยนเล็กรวม
โรงเรี ยนใหญ่และโรงเรี ยนเล็กร่ วมโรงเรี ยนเล็ก โดยดาเนิ นการพัฒนาบุคลากรพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึ ก ษา พัฒ นาสื่ อ นวัต กรรมและกระบวนการเรี ย นรู ้ จัด ชั้น เรี ย นจัด การเรี ย นรู ้ รวมทั้ง
ประเมินผลคุณภาพของการบริ หารจัดการศึกษามุ่งสู่ คุณภาพโรงเรี ยน
45. นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา โดยเครื อข่า ยความ
ร่ วมมือทางวิชาการ การรวมตัวของกลุ่มบุคคล องค์กร
โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เข้าด้วยกันอย่างเป็ นระบบ เพื่อดาเนิ นกิจกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่ งอย่างเป็ นรู ปธรรม ภายใต้วตั ถุประสงค์ร่วมกัน โดยต่างฝ่ ายต่างยังคงมีความเป็ นอิสระ
ต่อกัน แต่ยงั คงมีส่วนร่ วม มีการพึ่งพาอาศัยและการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ การมีส่วนร่ วมในกิ จกรรม
ต่างๆ ของสมาชิกจะเป็ นปั จจัยที่หนุนเสริ มให้เครื อข่ายนั้นมีพลังมากขึ้น เพราะการมีส่วนร่ วมจะทา
ให้สมาชิกมีความรู ้สึกว่า ตนเองเป็ นส่ วนหนึ่งของเครื อข่าย ซึ่ งจะช่วยให้ทุกฝ่ าย หันหน้าเข้าหากัน
และพึ่งพากันมากขึ้น นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ก็มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เพราะจะนาไปสู่
การให้และการรับ รวมถึงการระดมทรัพยากรเพื่อให้ภารกิ จที่เครื อข่ายดาเนิ นการร่ วมกันนั้นบรรลุ
ถึ ง เป้ าหมาย การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ จึง เป็ นทั้ง แนวคิ ด กระบวนการและวิ ธี ก ารของการจัด การ
เครื อข่ าย เป็ นกระบวนการสร้ างข้อมู ลที่ ต่อเนื่ อง เพราะถ้า ไม่มี ก ระบวนการแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู ้
ร่ วมกันที่มาจากการมีส่วนร่ วมแล้ว พัฒนาการของเครื อข่ายจะเป็ นไปอย่างช้าๆ และอาจถดถอยลง
ดัง นั้น การมี ส่วนร่ วมและการแลกเปลี่ ยนจึ งเสมื อนกลไกที่ เป็ นแรงผลักให้ความเป็ นเครื อข่ า ย
ดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
46. นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา แบบเรี ยนรวมบางช่วง
ชั้น
เนื่องด้วยการบริ หารวิชาการ มีปัญหาที่เด่นชัดที่สุด คือ ครู ไม่ครบชั้น และจานวน
ผูเ้ รี ยนในแต่ละชั้นมีจานวนน้อย ทาให้ครู ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้หลากหลาย
ได้ สั ง คมผูเ้ รี ย นคับ แคบ การเรี ย นรู ้ ร ะหว่า งผูเ้ รี ย นไม่ ก ว้า งพอ ผูเ้ รี ย นจึ ง มี ค วามจ ากัดในการ
พัฒนาการเรี ยนรู้ ที่ไม่สามารถเรี ยนรู ้ได้ทุกเรื่ อง ดังนั้น จึงทาให้คุณภาพของผูเ้ รี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ต่ า
แทบทุ กด้าน และผลของการใช้สื่อทางไกล เรี ยนจากโทรทัศน์ยิ่งสะท้อนผลสัมฤทธิ์ ให้ต่ าลงอี ก
เพราะห้องเรี ยนขาดจิตวิญญาณแห่ งการเรี ยนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ในขณะจัดการเรี ยนการ
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สอน ดังนั้นการแก้ปัญหาการขาดครู โดยนาโทรทัศน์สู่ห้องเรี ยนน่าจะมีการทบทวน ปฏิรูปสื่ อกัน
ทั้ง ระบบ เพราะแน่ นอนคนสอนสบาย แต่ นัก เรี ย นผลยิ่ง เรี ย นยิ่ง แย่ ซึ่ ง ในการจัดชั้นเรี ย นของ
สถานศึกษาไม่วา่ จะเป็ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรื อขนาดเล็ก ต้องจัดชั้นเรี ยนให้ผเู ้ รี ยน
ได้ศึก ษาหาความรู้ ตามระดับ ชั้นให้ส อดคล้อ งกับ หลัก สู ตร และสร้ า งบรรยากาศที่ เอื้ อ ต่ อการ
เรี ยนรู้ แต่จานวนนักเรี ยนที่ห้องเรี ยนไม่ถึง ๒๐ คน ยากที่จะสร้างบรรยากาศทางวิชาการ จาก
ผลการวิจยั พบว่าขนาดห้องเรี ยนที่เหมะสมมีนกั เรี ยน ๓๕-๔๐ คน ดังนั้นการเพิ่มนักเรี ยนเป็ นเรื่ อง
ยาก เพราะมีปัจจัยอื่นมากมาย ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการเพิ่มนักเรี ยนในระยะนี้ คือ การยุบรวม
หรื อการรวมชั้นเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดเล็ก
47. นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา แบบเรี ย นรวม
สถานศึ ก ษา ซึ่ งวิธี ก ารดัง กล่ า วได้ป ระยุ ก ต์ใ ช้ท ฤษฎี ก ับ การปฏิ บ ัติจ ริ ง เข้า ด้วยกัน ตาม กรอบ
แนวคิด PaTCoT ซึ่งประกอบด้วย
1. การสร้างพันธมิตร (Partner) การจับคู่โรงเรี ยนเป็ นจุ ดเริ่ มต้นแรกที่ค่อนข้าง
ยาก เพราะจากการประชุมรอบแรก ๕๐ กว่าโรงเรี ยนจับคู่ได้เพียงคู่เดียว จึงให้ การสร้างพันธมิตร
เป็ นตัวแรกของการร่ วมมือกันว่าทาแน่ๆ
2. คิดร่ วมกัน (Thinking Together) หลังจากตกลงจับคู่กนั แล้วก็ตอ้ งมาคิดร่ วมกัน
ทั้ง 2 โรงเรี ยน โดยกระบวนการเชิงระบบ PDCA มีการประชุ มร่ วม ปรึ กษาหารื อ วิพากษ์ และ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั เพื่อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3. ประสานประโยชน์ (Coordinate Benefits) การท างานร่ วมกั น ต้ อ งดู แ ล
ช่วยเหลือกัน อะไรที่เกิดประโยชน์ต่อทั้ง 2 โรงเรี ยนต้องปรึ กษาหารื อภายใต้มิตรภาพและความเป็ น
กัลยาณมิตรร่ วมกัน เพื่อประโยชน์ของสถานศึกษา ผูเ้ รี ยนและองค์กรเป็ นสาคัญ
4. มุ่งสู่ คุณภาพ (Towards Quality) ความคาดหวังของทุกภาคส่ วนย่อมคาดการณ์
ว่า ถ้าดาเนิ นการอย่างนี้ แล้วนักเรี ยนต้องมีผลสัมฤทธิ์ สู งขึ้น ผูป้ กครองและชุ มชนมีความพึงพอใจ
ส่ งบุตรหลานมาเรี ยนมากขึ้น ดังนั้น ทั้ง 2 โรงเรี ยนต้องเร่ งรัด ติดตามและมุ่งสู่ คุณภาพให้ได้ ซึ่ ง
โรงเรี ยนหนึ่งต้องเตรี ยมนักเรี ยน ป. 3 สอบ NT. ส่ วนอีกโรงเรี ยนก็ตอ้ งเตรี ยมนักเรี ยนสอบ O-Net
ป. ๖ จึงเป็ นการทางานที่มุ่งสู่ การบรรลุความสาเร็ จเดียวกันนัน่ คือคุณภาพของผูเ้ รี ยน
48. นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ทีมงาน ซึ่ งประกอบไป
ด้วย
1. ทีมบริ หาร ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารทั้ง 2 โรงเรี ยน คณะกรรมการสถานศึกษา
ทั้ง 2 โรงเรี ยน ตัวแทนผูป้ กครองทุกระดับชั้น มีภารกิจตามขอบข่ายหลัก คือ ศึกษา วิเคราะห์
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แก้ปั ญหา และก าหนดแนวทางของการพัฒนาความเจริ ญ ก้า วหน้า ของสถานศึ ก ษา การก ากับ
ติดตาม นิเทศ ประเมินผล และให้การสนับสนุนการดาเนินงานในงานทั้งปวงของโรงเรี ยน
2. ทีมครู ประกอบด้วย คณะครู ท้ งั 2 โรงเรี ยน แต่อาจมีหน้าที่แตกต่างกันบ้างตาม
ลักษณะของภารกิจ ซึ่ งในทีมครู จะมีหวั หน้าของงานลดหลัน่ กันไป ขึ้นอยูก่ บั ความสามารถเฉพาะ
ทางและภารกิ จของงานประจาที่ มี อยู่ม ากน้อยเพี ย งใด การจัดวางตัวบุ ค คลปฏิ บ ตั ิ ง านจึ ง อยู่ใ น
ดุลพินิจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและ
3. ทีมผูป้ กครองและชุมชน ประกอบด้วย ผูป้ กครองและองค์กรส่ วนท้องถิ่นที่ต้ งั
สถานศึกษา มีภารกิ จตามขอบข่ายหลัก คือ ประสานงานกับสถานศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ ซึ่ งหัวใจสาคัญ เพื่อนาไปสู่ ความสาเร็ จของการบริ หารและจัดการศึกษารู ปแบบเรี ยน
รวมสถานศึกษา คือ การประชุ มปรึ กษาหารื อทั้ง 3 ทีม อย่างสม่ าเสมอ เพื่อความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ และลดความซ้ าซ้อนของงานที่ ป ฏิ บตั ิ อยู่ค นละสถานศึ กษา แต่ ลกั ษณะงานมุ่ง เป้ าหมาย
เดียวกัน คือ คุณภาพผูเ้ รี ยน ส่ วนสาคัญของการประชุ มจะเป็ นการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนางาน
ของสถานศึกษา เป็ นการประชุ มที่จดั วันเวลาที่แน่นอนบ้างประชุ มแบบเฉพาะกิจบ้าง และประชุ ม
แบบไม่เป็ นทางการบ้าง
49. นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดย การบริ หารจัดการ
เรี ยนร่ วม
โดยใช้โครงสร้ างซี ท (SEAT Framework) โรงเรี ยน เรี ยนร่ วมสามารถประกัน
สิ ทธิ และโอกาส รวมทั้งจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดและสามารถเป็ นต้นแบบให้แก่โรงเรี ยนอื่นได้ ทั้งนี้ โดยมี
การทางานอย่างเป็ นระบบโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานและมีแนวทางการบริ หารการเรี ยนร่ วมโดยใช้
โครงสร้างซีท (SEAT Framework)
50. นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยใช้ภาคีเครื อข่าย
การประสานความร่ วมมื อจากภาคส่ วนต่างๆ ทั้งที่ เป็ นภาคส่ วน ด้านประชาชน
หน่วยงาน และองค์กรภายในชุ มชน ตลอดจนสถาบันการจัดการศึกษา ให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการ
บริ การด้านวิชาการ มีส่วนแสดงความคิดเห็นในการบริ หารจัดการทาให้มีเป้ าหมายร่ วมกันในการ
บริ ห ารจัด การที่ ชัด เจน มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน มี ก ารไหลเวี ย นข้อ มู ล ข่ า วสารอย่ า ง
ต่อเนื่อง และมีบทสรุ ปร่ วมกันในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการในปี ต่อไป
สรุ ปได้วา่ การบริ หารงานวิชาการ เป็ นหัวใจสาคัญของการพัฒนาการศึกษาที่ทุกฝ่ าย
ต้องร่ วมกันในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบตั ิตามแผน การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล การปรับปรุ งพัฒนา ให้บรรลุตามความมุ่งหมายของหลักสู ตร ซึ่ งสถานศึกษาจะต้อง
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ดาเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จึงจาเป็ นต้องให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วน
ร่ วมต่อการบริ หารงานวิชาการให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลให้มากที่สุด
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานแบบ
การมีส่วนร่ วมในด้านต่าง ๆ แต่งานวิจยั ในการบริ หารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่ วมโดยตรงยังมี
น้อยดังนั้นผูว้ ิจยั จึงรวบรวมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่ วม ที่น่า
ใจดังนี้
งานวิจัยในประเทศ
สุ วรรณา เอี่ยมสุ ขวัฒน์ (2524) ได้สารวจการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาของครู
มัธยมศึกษา และเปรี ยบเทียบความตกต่างของการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาในด้านหลักสู ตร
และการเรี ย นการสอนของครู ม ัธ ยม ตามสภาพความแตกต่ า งของตัว แปร ในเรื่ อ ง เพศ อายุ
ประสบการณ์ในอาชีพ วุฒิการศึกษา การเข้าอบรมหลักสู ตรใหม่ และสาขาวิชาที่สอน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใ ช้เป็ นครู ม ธั ยมศึ ก ษา ในกรุ ง เทพมหานคร จานวน 22 คน เครื่ องมื อที่ ใ ช้ คื อ แบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่าครู มธั ยมศึกษา ยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาในเกณฑ์ค่อนข้างสู ง และเป็ นการ
ยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษา ในด้านการเรี ยนการสอน มากกว่านวัตกรรมทางการศึกษาในด้าน
หลักสู ตร แต่ถา้ ผูบ้ ริ หารไม่เห็นความสาคัญ ครู ก็ใช้สื่อในการเรี ยนการสอนน้อยที่สุด110
นายชูชาติ ชุ ญชู (2525) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาของ
ผูบ้ ริ หารประถมศึ กษาในจังหวัด ลพบุ รี โดยจุ ดมุ่งหมายเพื่อสารวจและเปรี ยบเที ยบการยอมรับ
นวัต กรรมทางการการศึ ก ษา และการบริ หารการศึ ก ษาทัว่ ไป และการยอมรั บ นวัต กรรมทาง
การศึกษาที่ใช้ในวงการการศึกษาในปั จจุบนั ของผูบ้ ริ หารประถมศึกษาในจังหวัดลพบุรี จาแนก
ตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์วชิ าชีพ และขนาดโรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่างประชากรเป็ นผูบ้ ริ หาร
ประถมศึกษาในจังหวัดลพบุรี จานวน 408 คน เครื่ องมือที่ใช้แบบสอบถามผลการวิจยั ปรากฏว่า
การยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาที่ใช้อยู่ในวงการการศึกษาของจังหวัดลพบุรี จาแนกตามเพศ
วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ประสบการณ์ วิ ช าชี พ และขนาดโรงเรี ย น กลุ่ ม ตัว อย่า งประชากรเป็ นผูบ้ ริ ห าร
ประถมศึกษาจังหวัดลพบุรีอยู่ในระดับสู ง ส่ วนในด้านการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาที่ใช้อยู่
ในวงการศึ กษาในปั จจุ บนั พบว่า การยอมรั บนวัตกรรมทางการศึ กษาโดยทัว่ ไปและที่ ใช้อยู่ใ น
110

สุ ว รรณา เอี่ ย มสุ ข วัฒ น์ , การยอมรั บ นวั ต กรรมทาการศึ ก ษาของครู มั ธ ยม,
(กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542).
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วงการการศึกษาปั จจุบนั ไม่แตกต่างกัน ครู และผูบ้ ริ หารที่อยู่ในโรงเรี ยนที่มีขนาดกลางกับ ขนาด
ใหญ่ มีการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาที่ใช้อยูใ่ นวงการการศึกษาปั จจุบนั แตกต่างกัน111
สุ ภาพ จันต๊ะคาด (2535) ได้ศึกษาความต้องการและปั ญหาในการนานวัตกรรมทาง
หลักสู ตรและการสอนไปใช้ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ เป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จานวน 12 คน ผูช้ ่ วยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการและหัวหมวดวิชา
จานวน 109 คน และเป็ นครู ผสู ้ อน จานวน 692 คน ซึ่ งปฏิบตั ิหน้าที่อยูใ่ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษา เขต
การศึกษา 8 ซึ่ งสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ความต้องการในการนานวัตกรรมทางหลักสู ตรและการสอนไปใช้กลุ่มตัวอย่างเห็น
ความสาคัญและความจาเป็ นของนวัตกรรมทางหลักสู ตรและการสอนว่าเมื่อใช้แล้วจะเกิ ดผลดี ใน
ระดับสู งมาก แต่โรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารและครู มีการกระทาที่ส่งเสริ มการใช้นวัตกรรมในระดับปาน
กลางนักเรี ยนมีความต้องการใช้ครู นานวัตกรรมใช้ในระดับสู งมาก จานวนครู ที่ใช้นวัตกรรมทาง
หลักสู ตรและการสอนมี น้อยกว่าที่ ไม่ใช้ และผูท้ ี่นานวัตกรรมมาใช้ นานวัตกรรมมาใช้เป็ นครั้ ง
คราว ด้านนวัตกรรมที่กาหนดไว้ 12 นวัตกรรม ครู มีการนาไปใช้ในระดับปานกลาง 6 นวัตกรรม
คือ การสอนซ่ อมเสริ ม การสอนเป็ นรายบุคคล การบูรณาการเนื้ อหาวิชา การแบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่ม
ตามวิชาที่เลือก ตามความถนัด ความสามารถหรื อความสนใจของนักเรี ยน การสอนแบบสื บสวน
สอบสวน การสอนโดยใช้สถานการณ์ จาลอง นวัตกรรมทางหลัก สู ตรและการสอนอื่นๆ อี ก 6
นวัตกรรม มีครู นาไปใช้ในระดับน้อยได้แก่ บทเรี ยนแบบโปรแกรม ศูนย์การเรี ยน บทเรี ยนดมดูล
ชุดการสอน การสอนเป็ นคณะ และการใช้แหล่งวิทยาการในท้องถิ่น
2. ปั ญหาและอุปสรรคในการนานวัตกรรมทางหลักสู ตรและการสอนไปใช้ กล่าวคือ
ขาดการส่ งเสริ ม การสนับสนุน งบประมาณ ภาระงานของครู ผสู ้ อน และครู ไม่มีความรู ้ ความเข้าใน
เกี่ยวกับนวัตกรรมทางหลักสู ตรและการสอนอย่างเพียงพอ ปั ญหาด้านลักษณะของนวัตกรรม พบว่า
ครู จะใช้นวัตกรรมที่เมื่อใช้แล้วเกิดผลดีต่อการเรี ยน การสอนและง่ายต่อการใช้112
กรองทอง อมรรัตนวิศิษฐ์ (2542)ได้ศึกษาเชิ งวิจยั โดยใช้แบบสารวจเรื่ องผลการใช้
นวัตกรรมทางการศึกษาในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดลาพูน ผลการวิจยั พบว่า
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ชูชาติ บุญชู , การยอมรั บนวัตกรรมทางการศึ กษาของครู ประถมศึ กษาในจังหวัด
ลพบุรี (กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525).
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สุ ภาพ จันต๊ะ คาด, การศึ กษาความต้ องการและปั ญหาในการนานวัต กรรมทาง
หลักสู ตรและการสอนไปใช้ ในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา เขตการศึ กษา 8 (เชี ยงใหม่: มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่,
2535).
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1. สภาพ ปริ มาณและผลการใช้น วัตกรรมการศึกษา ฝ่ ายผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนเห็ น
ความจาเป็ นของนวัตกรรมการศึกษา โดยทางโรงเรี ยนได้สนับสนุ นส่ งเสริ มการใช้นวัตกรรม ส่ วน
ใหญ่ทางโรงเรี ยนได้รับรั บคานาช่ วยเหลื อจากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านนวัตกรรม คื อ ครู ด้วยกันเองและ
ศึกษานิ เทศก์จงั หวัดกับศึกษานิ เทศก์เขตการศึกษา 8 ส่ วนด้านปริ มาณการใช้นวัตกรรม พบว่า ครู
ส่ วนใหญ่ ใช้ระดับ น้อยได้แก่ การสอนเป็ นรายบุ ค คล การใช้สถานการณ์ จาลอง การบู รณาการ
เนื้อหาวิชา การสอนแบบสื บสวนสอบสวน การสอนเป็ นคณะ บทเรี ยนโปรแกรม และนวัตกรรมที่
ครู ส่ วนมากไม่เคยใช้เลย คือ การสอนโดยใช้ศูนย์มลั ติมีเดีย แต่นวัตกรรมที่ครู เห็นว่าให้ประโยชน์
หลายด้านมากที่สุด คือ ศูนย์การเรี ยนซึ่ งเป็ นการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพราะเน้นให้นกั เรี ยนเป็ น
ศูนย์กลางการเรี ยนการสอน
2. ปั ญหาและอุ ปสรรคในการใช้นวัตกรรมทางการศึ กษา อยู่ในระดับ มากมี 3 ด้า น
ได้แก่ ครู มีงานพิเศษมากทาให้มีเวลาเตรี ยมการสอนน้อย จานวนนักเรี ยนในห้องเรี ยนมีมากเกินไป
นักเรี ยนมีความแตกต่างกันในด้านความพร้อมและสติปัญญา และอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ การ
ขาดแคลนหนังสื อ ตาราเรี ยน แหล่งวิทยาการสาหรับค้นคว้า งบประมาณที่โรงเรี ยนจัดสรร ให้ใน
การใช้นวัตกรรมไม่เพียงพอขาดบุคลากร ที่เชี่ ยวชาญด้านนวัตกรรม และครู ขาดความรู้ในการใช้
นวัตกรรม113
สุ ว รรณณา เอี่ ย มสุ ข วัฒ น์ (2547)ได้ท าการวิ จ ัย เรื่ อ ง การยอมรั บ นวัต กรรมทาง
การศึกษาของครู และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสารวจการยอมรับนวัตกรรมทาง
การศึกษาในด้านหลักสู ตรการเรี ยนการสอน และการบริ หารสถานศึกษา และเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของการยอมรับนวัตกรรมการทางการศึกษาในด้านหลักสู ตร แลกะการเรี ยนการสอนและ
การบริ หารตามสภาพความแตกต่า งกันของตัวแปร ในเรื่ องเกี่ ยวกับ เพศ อายุ ประสบการณ์ ใ น
วิชาชีพ วุฒิกางการศึกษาพบว่า ตัวอย่างประชากรที่ยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาและการบริ หาร
อยูใ่ นเกณฑ์ค่อนข้างสู งและมีการยอมรับนวัตกรรมทางด้านการเรี ยนการสอนมากกว่าด้านบริ หาร
และพบว่า มัชฌิมเลขคณิ ตของการยอมรับนวัตกรรม ทางการศึกษาในด้านการสอนและการบริ หาร
ของครู และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ มีวุฒิต้ งั แต่ ปริ ญญาตรี ข้ ึ นไป มี ค่าสู งกว่าของครู ที่มีวุฒิต่ ากว่า
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กรองทอง อมรรั ต นวิ ศิ ษ ฐ์ , การใช้ นวัต กรรมทางการศึ ก ษาในโรงเรี ย นจั ก รค า
คณาทร. (เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542).
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ปริ ญญาตรี และส่ วนที่มีความแตกต่างกันในเรื่ องเพศ อายุ ประสบการณ์ในวิชาชี พการได้เข้ารับการ
อบรมหลักสู ตรใหม่และสาขาวิชาที่สอนการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาไม่แตกต่างกัน114
วรดานันท์ เหมนิ ธิ (2551: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง แนวโน้มการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร สรุ ปได้ว่า การวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในอนาคตและเพื่อทราบความคิดเห็ นของคณาจารย์ที่มีต่อการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในอนาคต ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า
1. รู ปแบบและวิธีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาการศึกษามีการใช้สื่อแผ่นใสและ
เครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่ องวิชวลไลเซอร์ และเครื่ องวีดีโอไพรเจ็กเตอร์ ในการนาเสนอมากขึ้น
2. ด้านการบริ หารมีการใช้ระดับ Office Automation ในหน่ วยงานและใช้ระดับ
Teleconference ในการประชุ ม มี การติ ดตั้งระบบเครื อข่ายสารสนเทศในหน่ วยงานและใช้สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการบริ หารจัดการในกาประชาสัมพันธ์ทาง Internet มากขึ้น
3. ด้านแหล่งทรัพยากรการเรี ยนมีการสร้างสื่ อบทเรี ยน มีการใช้ เครื อข่าย Internet เป็ น
แหล่งทรัพยากรการเรี ยนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญแทนสื่ อ หนังสื อ และสิ่ งพิมพ์มากขึ้น
4. ด้านการพัฒนาการเรี ยนการสอน มีการใช้เทคโนโลยีเป็ นสื่ อเสริ ม เพื่อสนับสนุ น
การสอนของอาจารย์ ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนมีการเรี ยนการสอนและติดต่อกันทางระบบออนไลน์ ผูเ้ รี ยน
สามารถเรี ยนได้ตลอดเวลา สื่ อการเรี ยนการสอนเป็ นระบบทางไกลมากขึ้น
5. ด้า นการสอนและจัดกระบวนการสอนในห้องเรี ยน ผูเ้ รี ยนสามารถผลิ ตสื่ อด้วย
ตนเอง กิจกรรมการเรี ยนการสอน เน้นให้ผเู ้ รี ยนใช้ความคิดวิเคราะห์ โดยการค้นคว้าอ้างอิงผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุด115
นายชวน ภารั ง กูล ได้ศึ ก ษาเรื่ อง นวัตกรรมการบริ หารโรงเรี ย นชายแดนภูมิ ภาค
ตะวันตกผลการวิจยั พบว่า 1. นวัตกรรมการบริ หารโรงเรี ยนชายแดนภูมิภาคตะวันตก ประกอบ ด้วย
9 องค์ประกอบ คือ 1.1 ภาวะผูน้ า 1.2 การพัฒนานวัตกรรม 1.3 การกระจายอานาจ 1.4 การวางแผน
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สุ วรรณณา เอี่ยมสุ วฒั น์, “การยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาของครู และผูบ้ ริ หาร
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วรดานันท์ เหมนิธิ , (2551). แนวโน้ มการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
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1.5 การจัดการความรู้ 1.6 การใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน 1.7 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.8 การยึด
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและ 1.9 การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ 2. องค์ประกอบนวัตกรรมการบริ หาร
โรงเรี ยนชายแดนภูมิภาคตะวันตก เป็ นรู ปแบบที่ประกอบด้วยกลุ่มตัวแปรอิสระ ได้แก่ ภาวะผูน้ า
การพัฒนานวัตกรรม การกระจายอานาจ การวางแผน การจัดการความรู้ การใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ การยึดผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญและการพัฒนากระบวนการเรี ย นรู้ ซ่ ึ ง มี
ความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน116
จารุ ว รรณ นาตัน “นวัตกรรมการบริ ห ารงานโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาขนาดเล็ก ”
ผลการวิจยั พบว่า นวัตกรรมการบริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก พบว่า มีนวัตกรรมการ
บริ หารในรู ปแบบต่างๆ ทั้งหมด 53 นวัตกรรม ส่ วนนวัตกรรมการบริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา
ขนาดเล็ ก ตามขอบข่ า ยการบริ หารงานของโรงเรี ย น พบว่า นวัต กรรมที่ ถู ก เลื อกมากที่ สุ ด คื อ
นวัตกรรมที่ 35 การบริ หารจักการที่มีประสิ ทธิ ภาพ และ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการยืนยันโดยมี
ผูท้ รงคุณวุฒิ ได้พิจารณาโดยมีความเห็นที่สอดคล้องกัน คือ เห็นด้วยกับผลงานวิจยั ที่ผวู ้ ิจยั นาเสนอ
สามารถนาไปเป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อกาหนด นโยบายและเป็ นแนวทางในการพัฒนาและส่ งเสริ ม
คุณภาพโรงเรี ยนขนาดเล็ก117
งานวิจัยต่ างประเทศ
อาร์ บ ัค เคิ ล (Arbuckle)ได้ศึ ก ษาเรื่ อง องค์ ป ระกอบที่ มี ผ ลต่ อ การสนั บ สนุ น การ
เปลี่ ย นแปลงทางการศึ กษาหรื อการนานวัตกรรมต่ า งๆเข้า มาใช้ใ นกระบวนการเรี ย นการสอน
ผลการวิจยั พบว่า การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาจะประสบผลสาเร็ จได้ผลดี มีดงั นี้ 1.ครู ผสู ้ อนต้อง
เข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการใช้นวัตกรรมนั้นเป็ นอย่างดี 2.ผูบ้ ริ หารต้องใช้พิจารณญาณการ
เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุ น 3.จัดให้มีการฝึ กอบรมและติดตามผล
การใช้นวัตกรรมนั้น 4.โครงการใหม่ในการใช้นวัตกรรมต้องนาไปสู่ การปฏิบตั ิจริ ง 5.โครงการต้อง
ได้รับความช่วยเหลือจากท้องถิ่นในด้านทรัพยกรและงลประมาณ 6.โครงการต้องมีการปรับปรุ งครู
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และการปฏิบตั ิตามโครงการ 7.โครงการต้องจากัดจานวนประชากร 8.โครงการต้องมีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการพัฒนาการศึกษา118
Griffin (n.d.) ได้ศึกษา เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดโครงสร้างโรงเรี ยนขนาดเล็กที่สามารถ
ดาเนิ นการจัดการศึ ก ษาได้ดีจึงเสนอให้ปฏิ บตั ิ ตามขั้นตอน ดังนี้ 1. สร้ างความสั มพันธ์ ระหว่า ง
โรงเรี ยนกับชุ มชน 2. ให้โรงเรี ยนมีโอกาสสรรหาครู ได้เอง 3. เน้นหลักสู ตรการเตรี ยมครู และ
เตรี ยมการเรี ยนการสอน 4. เน้นการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการที่มีเนื้ อหาหลากหลาย 5. จัด
ตารางเรี ยนแบบยืดหยุ่นตามกิ จกรรมการสอน 6. จัดการเรี นการสอนโดยคานึ งถึ งเป้ าหมายของ
โรงเรี ยน 7. ให้ครู มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในกิ จกรรมของโรงเรี ยน 8. ให้มีการวัดผล
ประเมินผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่ องและเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรี ยน119
ฮาโรลด์ (Harold) เรื่ อง อานาจบทบาทของคณะกรรมการศึกษาในการบริ หารการศึกษา
ระดับท้องถิ่น พบว่า คณะกรรมการศึกษามีบทบาทสาคัญมากในการกาหนดนโยบายและการเข้ามา
มีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาของท้องถิ่น120
เฮคอก (Haycock) เวียส (Weis) สตริ บลิง (Stribling) Flores ) เรื่ อง ประสิ ทธิ ผลของการ
บริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School Based Management: SBM) โดยให้ชุมชนมีส่วนร่ วมใน
การบริ หารจัดการ พบว่า ครู และผูป้ กครองนักเรี ยนมีความรู ้สึกเป็ นเจ้าของโรงเรี ยนร่ วมกันในด้าน
ภารกิจของโรงเรี ยน ครู และชุมชนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจมากขึ้น ทาให้ขวัญ กาลังใจสู ง ในการ
ปฏิบตั ิงาน ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการร่ วมมือในการบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ผล คือ ด้านการ
วางแผนและการตัดสิ นใจ ด้านการบริ หารงบประมาณ ด้านการพัฒนาหลักสู ตร ด้านการบริ หารงาน
บุคคล และด้านการมีส่วนร่ วมของชุมชนในกิจกรรมของโรงเรี ยน121
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ชูเลอร์ และ แวนดรา (Schuler & Vandra) มิลเลอร์ (Miller) เรื่ อง รู ปแบบการมีส่วน
ร่ วมของชุ มชน คณะกรรมการโรงเรี ยนอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ผลการวิจยั พบว่า การติ ดต่ อ
ประสานงานระหว่างโรงเรี ยนกับคณะกรรมการโรงเรี ยน มีความสาคัญมากต่อการปฏิบตั ิงานตาม
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการโรงเรี ยน สาเหตุที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ เกิดจากความบกพร่ องในการ
ติดต่อสื่ อสาร ปั ญหาการมีส่วนร่ วม ได้แก่ ระดับของการมีส่วนร่ วม การเข้าร่ วมเพียงเรื่ องเดียว การ
เข้าร่ วมโดยขาดความเข้าใจในสถานการณ์ ท้ งั หมด ขาดข้อตกลงเกี่ ยวกับขอบเขตของการมีส่วน
ร่ วม122
ซูเลอร์ (Schuler อ้างถึงในณงค์ ประสงค์) ได้วิจยั เรื่ องการเข้าร่ วมของประชาชนใน
การตัดสิ นใจด้านการจัดการศึกษาในมหาลัยมินเนโซดา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผลการวิจยั พบว่าประชาชนมีความกระตือรื อร้นที่จะ
เข้าร่ วม การเข้าร่ วมโดยไม่มีประสิ ทธิ ภาพเกิดจากขาดการสื่ อสาร ผลประโยชน์จากการเข้าร่ วมของ
ประชาชน ได้แก่ การพัฒนาความเข้าใจในมหาวิทยาลัดปั ญหาได้แก่ การเข้าร่ วมในระดับพื้นฐาน
การเข้าร่ วมเพียงเรื่ องเดียว การเข้าร่ วมโดยขาดความเข้าใจในสถานการณ์ท้ งั หมด การขาดข้อตกลง
เกี่ ยวกับการเข้าร่ วมของประชาชน การขาดความจริ งใจและความพยายามอย่างเท่าเทียมกันของ
ผูเ้ กี่ยวข้อง123
ยาซิน (Yasin) เรื่ อง การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการให้การสนับสนุ นโรงเรี ยนเอกชน
ระดับประถมศึกษาในประเทศไฮติ โดยศึกษาจากโรงเรี ยนเอกชน จานวน 4 โรงเรี ยน ด้วยการ
สัมภาษณ์ และการสังเกตในภาคสนามถึ งการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง กลุ่มคนที่ทางานทางด้าน
ศาสนา ผูบ้ ริ หารและครู ผลการวิจยั พบว่า การมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนมาจากชุ มชนสู งมาก ประมาณ
80-85 % โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูป้ กครองจะมีส่วนร่ วมในการจ่ายเงินค่าเล่าเรี ยนของบุตรหลานและ
ช่วยเสนอแนะความคิดเห็นต่อการให้โรงเรี ยนมีภาพลักษณ์ที่ดี เจ้าของบริ ษทั ห้างร้าน หรื อกลุ่มคน
ที่ทางานทางด้านศาสนา จะให้การสนับสนุ นโรงเรี ยนเป็ นอย่างมาก สอดคล้องกับความต้องการ
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ชูเลอร์ , แวนดรา และมิลเลอร์ “รู ปแบบการมีส่วนร่ วมของชุมชน คณะกรรมการ
โรงเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ” (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, 1996 )475
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ซูเลอร์ , อ้างถึงในณงค์ ประสงค์. “ การเข้าร่ วมของประชาชนในการตัดสิ นใจด้านการ
จัดการศึกษาในมหาลัยมินเนโซดา”(สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา,1990) -A
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ชุมชน สาหรับการศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการทางานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาในนิ ว
เจอร์ซี่ ตามการรับรู้ของคณะกรรมการโรงเรี ยน และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในโรงเรี ยนของรัฐ124
สรุ ป
จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับข้องกับนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการยืนยันจากแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยั ถึงนวัตกรรมที่มี
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งผูบ้ ริ หารแต่ล ะ
สถานศึกษาได้เลื อกใช้นวัตกรรมที่เหมาะกับบริ บทของแต่ละสถานศึกษาเป็ นสาคัญ และในการ
บริ หารนั้นผูบ้ ริ หารเน้น หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เป็ นกรอบในการปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งเปิ ดโอกาส
ให้บุ คลากรทุ ก ฝ่ าย มี ส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิ จึ งทาให้นวัตกรรมที่ ใช้ในการบริ หารสถานศึ กษา
ประสบผลสาเร็ จในระดับหนึ่ งเท่านั้น หากจะท าให้สถานศึ กษาเกิ ดความเปลี่ ยนแปลงในทางที่
พัฒนาขึ้ นอย่า งต่ อเนื่ อง ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาต้องเลื อกใช้นวัตกรรมการบริ หารงานวิช าการที่
เหมาะสมสอดคล้องกับขอบข่ายงานวิชาการ เพราะงานวิชาการในสถานศึกษานั้นเป็ นหัวใจสาคัญ
ในการขับ เคลื่ อนการปฏิ บตั ิง านในสถานศึ กษา หากผูบ้ ริ หารมีนวัตกรรมที่ดีในการบริ หารงาน
วิชาการของสถานศึ ก ษา สถานศึ กษาก็จะประสบผลสาเร็ จตามวัตถุ ประสงค์หรื อเป้ าหมายที่ ไ ด้
กาหนดไว้ จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ข้างต้นดังกล่าว เป็ นนวัตกรรมที่ได้นาไปปฏิบตั ิตามแล้ว
ประสบผลสาเร็ จ หากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้นาไปต่อยอดหรื อพัฒนาให้เป็ นนวัตกรรมใหม่ข้ ึนมา
ที่เหมาะสมกับสถานศึ กษา ในบริ บทของสถานศึกษานั้น ก็จะช่ วยให้สถานศึ กษาขับเคลื่ อนไป
ในทางที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อไป
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ยาซิน,“ การมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการให้การสนับสนุ นโรงเรี ยนเอกชนระดับ
ประถมศึกษาในประเทศไฮติ โดยศึกษาจากโรงเรี ยนเอกชน” (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา,1998):758

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”
มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อทราบนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) เพื่อทราบนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
วิจยั ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งผสมผสานทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ (Mixed methodology)1
โดยขั้นตอนแรกเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ ขั้นที่สองเป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ ขั้นที่สาม
เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ประกอบด้วยขั้นตอนการดาเนินการวิจยั และระเบียบวิธีวจิ ยั ดังนี้
ขั้นตอนในกำรดำเนินกำรวิจัย
เพื่ อ เป็ นแนวทางในการด าเนิ น การวิ จ ัย ให้ เ ป็ นไปอย่ า งมี ร ะบบ และบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดแผนการดาเนินการวิจยั ไว้ดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดเตรียมโครงร่ ำงงำนวิจัย
ผูว้ ิจยั เตรี ยมโครงการวิจยั อย่างเป็ นระบบตามระเบียบวิธีดาเนิ นการวิจยั โดยเริ่ มต้น
ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน รวมถึ งวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ จากตารา งานวิจยั บทความวิทยานิ พนธ์ หนังสื อ
วารสาร ข้อมู ลสารสนเทศ งานวิจยั ต่า งๆทั้งในประเทศและต่ างประเทศ เพื่ อนามาเป็ นกรอบ
แนวคิดวิจยั จัดทาโครงการวิจยั นาเสนอที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และสอบปกป้ องโครงร่ างวิจยั ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้วขออนุมตั ิบณั ฑิตวิทยาลัย ทาการวิจยั ในขั้นต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 กำรดำเนินกำรวิจัย
การดาเนินการวิจยั เพื่อตอบคาถามการวิจยั ข้อ1“นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นอย่างไร” ข้อที่2“นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสม
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร” ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขั้นตอนการดาเนิ นการ
วิจยั เป็ น 4 ขั้น ดังนี้
ขั้ น ที่ 1 วิ เ ครำะห์ น วั ต กรรมกำรบริ ห ำรงำนวิ ช ำกำรของผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำขั้ น
พืน้ ฐำน ผูว้ จิ ยั ใช้ระเบียบวิจยั ผสมผสานวิธีวจิ ยั โดยกาหนดวิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1

Abbas Tahakkori and Charles Tedlie, Mixed Methodology: Combining Qualitative
and Qualitative Approaches (Thousand Oaks, California: 1998), 21-25.
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1.1 ศึกษา/วิเคราะห์ และสรุ ปวรรณกรรม รวมทั้งแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับ นวัตกรรมการบริ ห ารงานวิ ช าการของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน ทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
1.2 นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ (Content analysis) เป็ นองค์ความรู ้เกี่ยวกับนวัตกรรม
การบริ ห ารงานวิ ช าการของผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน เพื่ อ ใช้ เ ป็ นกรอบในการสร้ า ง
แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)
ขั้นที่ 2 กำรสร้ ำงและพัฒนำเครื่องมือ ผูว้ จิ ยั กาหนดวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี้
2.1 นาองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มาสร้างเป็ น เครื่ องมือการวิจยั ในลักษณะแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)
2.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) โดย
ตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) ด้วยดัชนี ความสอดคล้องที่ เรี ยกว่า IOC
(Index of Item Objective Congruence) ซึ่ งพิจารณาค่า IOC ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จานวน 5 คน และปรับปรุ ง ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ขั้นที่ 3 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล และวิเครำะห์ ข้อมูล
3.1 นาเครื่ องมื อการวิจยั ที่ จดั ทาสมบูรณ์ ไปเก็ บข้อมูลกับหน่ วยวิเคราะห์ (Unit of
Analysis) คือ สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 50 สถานศึกษา
และส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จ านวน 50 สถานศึ ก ษา รวมทั้ง หมด 100
สถานศึก ษา (เปิ ดตารางของ Yamane )2 โดยผูใ้ ห้ข้อมูล สถานศึ ก ษาละ 3 คน คื อ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาจานวน 1 คน, รองผูอ้ านวยการ
สถานศึกษาหรื อครู วิชาการ จานวน 1 คน และครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จานวน 1
คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูล จานวน 300 คน
3.2 รวบรวมข้อมูล นาข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์หานวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่านิ ยม
พื้นฐาน(Mode) สถิ ติ Non-Parametric Statistic ค่ า Chi-Square และ Kendall Coefficient of
Concordance ผลที่ได้ คือ นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

2

Yamane (1973, อ้างถึงใน จักรกฤษณ์ สาราญใจ, กำรวิจัยพืน้ ฐำน (ลาปาง: โรงพิมพ์
จันทร์สมุทร, 2545).

100
จากรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ข้างต้น สรุ ปได้ดงั แผนภาพ
ขั้นตอน

ขั้นดำเนินกำรวิจัย

ผลลัพธ์

ขั้นที่1
กำรวิเครำะห์
นวัตกรรม

ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุ ปวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง และงานวิจยั ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
( Documentary Analysis)

นวัตกรรมการ
บริ หารงานวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ขั้นที่ 2
กำรสร้ ำงและ
พัฒนำเครื่องมือ

- สร้างเครื่ องมือในลักษณะ แบบสอบถามความ
คิดเห็น (Opinionnaire)
- ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม (Content
Validity) โดยใช้วิธี IOC

แบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์

สอบถามความคิดเห็นจากสถานศึกษาตัวอย่าง

ขั้นที่ 3
กำรดำเนินกำร
วิจัยและเก็บ
ข้ อมูล

รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Frequency
Percentage, Mode สถิติ Non-Parametric Statistic
ค่า Chi-Square และ Kendall Coefficient

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั

นวัตกรรมการ
บริ หารงานวิชาการที่
เหมาะสมของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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ขั้นตอนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรวิจัย
ผูว้ จิ ยั รวบรวมผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจยั อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นจัดทาร่ างรายงานผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ นาเสนอคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุ งแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ จัดพิมพ์รายงาน
ผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุ มตั ิให้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการศึกษาตามหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา
ระเบียบวิธีวจิ ัย
เพื่อให้การวิจยั เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ
วิจยั ไว้ซ่ ึ งประกอบด้วยแผนแบบการวิจยั ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่ องมือที่ใช้ใน
การพัฒ นาเครื่ อ งมื อ การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล และสถิ ติ ที่ ใ ช้ มี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
แผนแบบกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจยั เชิงปริ มาณ
(Quantitative Research) ที่ มี แบบแผนการวิจยั แบบลัก ษณะของกลุ่ ม ตัวอย่า งเดี ย วกัน ที่ ศึ ก ษา
สภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง (The One-Shot, Non-Experimental Case Study) ซึ่ งสามารถเขียน
เป็ นแผนภาพ (Diagram) ดังนี้
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ภาพที่ 3 แผนแบบการวิจยั
เมื่อ R
X
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หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ ม
ตัวแปรต่างๆ ที่นามาศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจยั
ข้อมูลที่ได้จาการศึกษา
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชำกร ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน
2,361 สถานศึกษา และสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 28,566
สถานศึกษา รวม 30,927 สถานศึกษา (ข้อมูลจากสารสนเทศ ปี การศึกษา 2557)
กลุ่มตัวอย่ ำง ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน
50 สถานศึ ก ษา และสถานศึ ก ษาสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จ านวน 50
สถานศึกษา รวม 100 สถานศึกษา กาหนดผูใ้ ห้ข ้อมูลสถานศึกษา ละ 3 คน คื อ 1) ผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา จานวน 1 คน 2 )รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาหรื อครู วิชาการ จานวน 1 คน และ 3) ครู
ผูร้ ับผิดชอบกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ จานวน 1 คน การได้มาซึ่ งกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลื อกตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการเลือกแบบ Cluster Sampling และ Matching
Cases โดยใช้สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเป็ นหลักตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีเลือกตัวอย่างที่เรี ยกว่า Cluster Sampling โดยแบ่งประเทศไทยเป็ น
ภูมิภาคออกเป็ น 5 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และ
ภาคเหนือ
ขั้นตอนที่ 2 ในแต่ละ Cluster (ภูมิภาค) จะทาการ Cluster สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึ ก ษา จากจ านวน 42 ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา ได้ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขตพื้นที่ละ 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจาก 5 ภูมิภาค รวม
10 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 ในแต่ละ Cluster (เขตพื้นที่การศึกษา) จะทาการ Cluster สถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา ตามขนาดเล็ก/กลาง จานวน 5 สถานศึ กษา และขนาด
ใหญ่/ใหญ่พิเศษ จานวน 5 สถานศึกษา รวม 10 สถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 เมื่ อได้ตวั อย่าง สถานศึ ก ษาเขตพื้นที่ การศึกษามัธ ยมศึ กษา จานวน 50
สถานศึก ษา แล้วท าการ Matching Cases กับ สถานศึ ก ษาเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาที่ มี
คุ ณ ลัก ษณะคล้า ยกับ สถานศึ ก ษาเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา จานวน 50 สถานศึ ก ษา รวม
สถานศึ ก ษาตัว อย่ า ง 100 สถานศึ ก ษา ได้ผู้ใ ห้ข้อ มู ล สถานศึ ก ษาละ3 คน เป็ นผู้อ านวยการ
สถานศึ กษา จานวน 1 คน รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาหรื อครู วิชาการ จานวน 1 คน และครู
ผูร้ ับผิดชอบกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จานวน 1 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งสิ้ นจานวน 300 คน ดังรายละเอียด
ปรากฏในตารางที่ 1

103

104

105
ตัวแปรทีศ่ ึกษำ
ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั ครั้ งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรที่ศึกษา ซึ่ งมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับ การศึ ก ษา ต าแหน่ ง วิท ยฐานะ สั ง กัด ของหน่ ว ยงาน ขนาดของสถานศึ ก ษาและ
ประสบการณ์ในการทางาน
2. ตัวแปรที่ ศึกษา คื อ ตัวแปรที่ เกี่ ยวข้องกับนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการวิเคราะห์จากเอกสาร งานวิจยั ตามขอบข่ายวิชาการทั้ง 17
ขอบข่าย คือ 1) การพัฒนาสาระหลักสู ตรท้องถิ่ น 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการ
เรี ยนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการ
เรี ย นรู้ 6) การวิจยั เพื่ อ พัฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา 7) การวิจ ัย เพื่ อพัฒนาคุ ณ ภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ 9) การนิ เทศการศึกษา 10)
การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่ งเสริ ม
ชุ ม ชนให้มี ค วามเข้ม แข็งทางวิช าการ 13) การประสานความร่ วมมื อในการพัฒนาวิช าการกับ
สถานศึ ก ษาและองค์ก รอื่ น 14) การส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น งานวิช าการแก่ บุ ค คล ครอบครั ว
องค์กร หน่ วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา 15) การจัดทาระเบียบและ
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสื อ แบบเรี ยนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษาและ 17) การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย
1. แบบ เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของ
ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานตามขอบข่ า ยงานวิช าการ 17 ขอบข่ า ย โดย
แบบสอบถามความคิดเห็นแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อมู ล ทัว่ ไปเกี่ ย วกับ ผูต้ อบแบบสอบถามความ
คิดเห็ น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา ตาแหน่ ง วิทยฐานะ สัง กัดของหน่ วยงาน ขนาดของ
สถานศึกษาและ ประสบการณ์ในการทางาน โดยกาหนดการตอบเป็ นแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเป็ นแบบปลายปิ ดและปลายเปิ ด มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ ห ารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามความ
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คิดเห็นให้เลือกตอบจากรายการนวัตกรรมที่กาหนดให้ โดยเลือกนวัตกรรมให้ตรงกับขอบข่ายงาน
วิชาการในสถานศึกษา
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำรสร้ ำงและพัฒนำเครื่องมือ
ในการสร้ า งและพัฒ นาเครื่ อ งมื อ เพื่ อ น าไปศึ ก ษาวิ จ ัย ในแต่ ล ะขั้น ตอน ผูว้ ิ จ ัย ได้
ดาเนินการสร้างและพัฒนาเครื่ องมือ มีรายละเอียดดังนี้
1. สั ง เคราะหข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาเอกสาร งานวิจ ัย และศึ ก ษาวรรณกรรมที่
เกี่ ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกี่ ยวกับนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นามาเป็ นร่ างกรอบแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)
2. นาผลที่ได้ มาพัฒนาเป็ นแบบสอบถามความคิ ดเห็ น (Opinionnaire)เพื่อรวบรวม
ข้อมูลเกี่ ยวกับความคิ ดเห็ นของบุคลากรในสถานศึ กษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน โดยการนาเครื่ องมือที่พฒั นาขึ้น เสนอต่ออาจารย์ผคู ้ วบคุมงานวิจยั
3. นาเครื่ องมือที่ได้ให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา โดยการวัดค่า
การพิ จารณาความตรงตามเนื้ อหาของแบบสอบถามความคิ ดเห็ น (Opinionnaire) (Index Item
Objective Congruence: IOC) โดยผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน จากนั้นเครื่ องมือที่ผา่ นมาตรวจสอบ
จากผูท้ รงคุ ณวุฒิมาแก้ไขปรับปรุ ง แก้ไขภาษาที่ ใช้ตรวจจนเนื้ อหาให้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์
แล้วนาผลที่ได้เสนออาจารย์ผคู้ วบคุมงานวิจยั
4. ปรับปรุ งเครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ฉบับ
สมบูรณ์ นาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั จะดาเนินการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ทาหนังสื อถึงภาควิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อออก
หนังสื อขอความร่ วมมื อจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ สถานศึ กษาสังกัดคณะกรรมการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน
2. ในการรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั จัดส่ งด้วยตนเอง และไปรับแบบสอบกลับด้วยตนเอง
แต่สาหรับสถานศึกษาที่ไม่สามารถดาเนินการได้จะใช้วธิ ี การส่ งและรับคืนทางไปรษณี ยโ์ ดยวิธีการ
ลงทะเบียน
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กำรวิเครำะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในกำรวิจัย
เพื่อให้การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจยั ผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลทุก
ขั้นตอนและนามาวิเคราะห์โดยใช้สถิตในการวิจยั ครั้งนี้
1. การวิ เคราะห์ เนื้ อ หา(Content Analysis) จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง โดยนาข้อมูลมาสรุ ปเป็ นตัวแปรที่ศึกษา
2. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล สถานภาพทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถามความคิ ด เห็ น
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึ ก ษา ตาแหน่ ง วิท ยฐานะ สั งกัดของหน่ วยงาน ขนาดของ
สถานศึ ก ษาและ ประสบการณ์ ใ นการท างาน โดยใช้ ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage)
3. การวิเคราะห์ ข ้อมู ล เกี่ ย วกับ นวัตกรรมการบริ หารงานวิช าการที่ เหมาะสมของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ค่าสถิติ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ฐานนิยม
(Mode ) สถิติ Non-Parametric Statistic Chi-Square และ Kendall Coefficient of Concordance
สรุ ป
การด าเนิ น การวิจ ัย การวิจ ัย เรื่ อ ง“นวัต กรรมการบริ ห ารงานวิช าการของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน” มี วตั ถุ ป ระสงค์ใ นการวิจยั คื อ1) เพื่ อ ทราบนวัตกรรมการบริ หารงาน
วิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อทราบนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่
เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งผสมผสานทั้งเชิ ง
ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ (Mixed methodology) โดยขั้น ตอนแรกเป็ นการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative research) และเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) การได้มาซึ่ งกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการ
เลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการเลือกแบบ Cluster Sampling และ
Matching cases โดยใช้สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็ นหลักตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีเลือกตัวอย่างที่เรี ยกว่า Cluster Sampling โดยแบ่งประเทศไทย
เป็ นภูมิภาคออกเป็ น 5 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และ
ภาคเหนื อขั้นตอนที่ 2 ในแต่ละ Cluster (ภูมิภาค) จะทาการ Cluster สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึ ก ษา จากจ านวน 42 ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา ได้ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขตพื้นที่ละ 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจาก 5 ภูมิภาค รวม
10 เขตพื้นที่ ก ารศึ กษามัธยมศึ กษา ขั้นตอนที่ 3 ในแต่ล ะCluster (เขตพื้นที่ ก ารศึ กษา) จะทาการ
Cluster สถานศึ ก ษาส านักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษามัธ ยมศึ ก ษา ตามขนาดเล็ ก /กลาง จานวน 5
สถานศึกษา และขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จานวน 5 สถานศึกษา รวม 10 สถานศึกษา ขั้นตอนที่ 4 เมื่อ

108
ได้ตวั อย่าง สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 50 สถานศึกษา แล้วทาการ Matching
Cases กับสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีคุณลักษณะคล้ายกับสถานศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 50 สถานศึกษา รวมสถานศึกษาตัวอย่าง 100 สถานศึกษา ซึ่ งได้ผใู้ ห้
ข้อมูล สถานศึกษาละ3 คน เป็ นผูอ้ านวยการสถานศึกษา จานวน 1 คน รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา
หรื อครู วชิ าการ จานวน 1 คน และครู ผรู้ ับผิดชอบลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จานวน 1 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ทั้งสิ้ นจานวน 300 คน ส่ วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content
Analysis) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง โดยนาข้อมูลมาสรุ ปเป็ นตัวแปรที่ศึกษา
วิเคราะห์ ข ้อมู ล สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามความคิ ดเห็ น ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดั บ การศึ ก ษา ต าแหน่ ง วิ ท ยฐานะ สั ง กั ด ของหน่ ว ยงาน ขนาดของสถานศึ ก ษาและ
ประสบการณ์ในการทางาน โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage) วิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ ยวกับ นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ค่าสถิ ติ
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ฐานนิยม (Mode ) สถิติ Non-Parametric Statistic
Chi-Square และ Kendall Coefficient of Concordance ในการแปลผล

บทที่ 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้ งนี้ ศึกษา “นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”เป็ นการวิจยั ที่ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed – Method
Approach)1 โดยขั้นตอนแรกเป็ นวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) ขั้นที่สองเป็ นการวิจยั เชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative research) และขั้นตอนสุ ดท้ายการเป็ นวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research)
ผูว้ ิจยั ทาการส่ งแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire ) ไปยังสถานศึกษามัธยมศึกษา และ
ประถมศึกษา ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 สถานศึกษา แบบสอบถามความคิดเห็นจานวน 300
ฉบับ ได้รับกลับคืน 98 สถานศึกษา แบบสอบถามความคิดเห็น จานวน 294 ฉบับ หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 98 และใช้ตารางประกอบคาบรรยาย จาแนกการนาเสนอข้อมูลออกเป็ น 2 ตอน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การหานวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 วิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis)
ตอนที่ 2 การหานวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.1 การวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire )
2.1.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามความคิดเห็น
(Opinionnaire)
2.1.2 วิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1.3 เปรี ย บเที ย บความคิ ดเห็ นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการหรื อครู
วิชาการและครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระในการเลือกนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสม
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Abbas Tahakkori and Charles Tedlie, Mixed Methodology: Combining Qualitative
and Qualitative Approaches (Thousand Oaks, California: n.p., 1998), 21-25.
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2.1.4 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่
เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสาร
1.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสาร (Document Analysis) ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสาร
หลัก การ แนวคิ ด ทฤษฎี บทความ เอกสารทางวิช าการต่ า งๆ รวมถึ ง งานวิจ ัย ในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่ งประกอบด้วยแนวคิดของ 1)พิณสุ ดา สิ ริธรังศรี 2)เสริ มศักดิ์ วิสาลาภรณ์ 3)
สมัคร์ รู้รักดี 4)ชูศกั ดิ์ ประเสริ ฐ 5)สพฐ. 6)ชญานี ภัทรวาริ นทร 7)เอกภพ สุ มานันทกุล 8)อุษา
มาศ ธเสศานนท์ 9)บุญยิง่ สายเมฆ 10)ศิริพร ตันติยมาศ 11)สุ ชาติ มีสมบัติ12)สุ ราวดี เพ็งศรี โคร
13)วีระเดช ไวทยะนิพร์ 14)นุศิษย์ โพยประโคน 15)จงรัก จันทวงศ์ 16)อภิสิทธิ์ บุญยง 17)
พัชรี ญาวีร 18)สมชาย คาปลิว 19)อารี หลวงนา 20)จิณณวัตร ปะโคทัง 21)วิสุทธิ์ เวียงสมุทร
22)ชูชีพ ประทุมเวียง 23)สุ วิมล โพธิ์ กลิ่ น 24)อมรรัตน์ พันธ์งาม 25)อัญชลี ธรรมะวิธีกุล 26)
รักษิณา หยดย้อย 27)ธิดารัตน์ จันทะหิน 28)ธันธ์ญพรน์ โชยพรรค 29) เรื องชัย ปริ บาล 30) สม
เดช สี แสง 31)วรรณพร สุ ขอนันท์ 32)อามร มุตวงศ์ 33)พิสิฐ เทพไกลวัล 34) สานักงาน
นโยบายและแผน 35) อารรั ก ษ์ อิ น ทร์ พ ยุง 36) แมสซี และดัก ลาส 37) เฮนรี่ แอลแกนท์
38)W.E.Deming 39) กรมสามัญ 40)อุษณี จันทร์ สุวรรณ 41)เจษฎา เมฆสุ วรรณโรจน์ 42)
สานักติดตามและประเมินผล สพฐ. 43)เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ 44)สามารถ รอดสาราญ 45)
สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา 46) Bingham,A.A.et 47)ชินภัทร์ ภูมิรัตน 48)สุ รศักดิ์ ปาเฮ
49)จรุ ญ จังบัง50)ดารณี อุทยั รัตนกิ จ 51)มนัส กันประชา 52)อรทัย มูลคา 53)ปรี ยานุ ช พิบูลส
ราวุธ 54)ศูนย์ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 55)สิ ริพชั ร์ เจษฎาวิโรจน์ 56)สิ ทธิ ชยั ธรรมเสน่ห์ 57)
อานวย เดชชัยศรี 58)กาญจนา ศงศยาภรณ์ 59)Innotech 60)กิ่งแก้ว อารี รักศ์ 61)UNESCO 62)
อาพล ราวกลาง 63)พัชรี ญาวีระ 64)Milton charl R.human 65)วรวิทย์ นิเทศศิลป์ 66)เกศรา
วรนาถจินดา 67)ชัยภัฏ ถมังรักษ์สัตว์ 68) ศรี ไพร ศักดิ์รุ่งพลศากุล 69)พนิ ดา นานิ ชกุ ล 70)
วัฒนา พัฒนาพงศ์71)พชรพงศ์ ตรี เทพา72)Fremont Patrick 73)ชัชฎาภรณ์ อร่ ามรุ ณ 74)ขันติยา
ด้วงสราญ 75)ณรงวิทย์ แสนทอง 76)ลัทธิกาล ศรี วะรมย์ 77)เสนาะ ติเยาว์ 78)บุญเลิศ เย็นคงคา
79)แสงเดือน แสงอุทยั 8 0)Thomas 81)Wilawan srihakotre 82)ธนากร หวังพิพฒั น์วงศ์ 83)ณั,ฐ
พันธ์ ขจรนันท์ 84)Penny A.Roberts 85)เกศริ นทร์ สิ งโต 86)อภิชาต ศรี สารคาม 87)ศรี ไพร
ศัก ดิ์ รุ่ ง พศากุ ล 88)รั ต นะ บัวสนธ์ 89)ชฎารั ต น์ โมสกุ ล 90)เฉลี ย ว ยาจันทร์ 91)ส านัก งาน
นวัตกรรม 92)วันเพ็ญ แซ่ แต้ 93)มัลลวีร์ รอซโฟล 94)เบญจา ชลธาร์ นนท์ 95)รจเรข พะยอม
แย้ม 96)ประภัสสร สรวนรัมย์ 97)ระนอง สุ วรรณทอง 98)จารุ วรรณ นาตัน 99)ปรี ชา ชื่นชม
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พิบูล 100)ประกอบ คุณารักษ์ 101)สาราญ มีแจ้ง 102)สจีวรรณ ทรรพวสุ 103)ไสว ศิริทอง
ถาวร 104)อุทยั บุญประเสริ ฐ 105)สุ เมธี จันทร์หอม 106)เสาวนิตย์ ชัยมุกสิ 1 07)ดิเกร วรรณ
เศียร 108)บุญมี เณรยอด 109)ปวีระฒน์ อุทยั รัตน์ 110)ทัสนี วงศ์ยืน 112)นคร ตังคะพิภพ
113)วีระยุทธ์ ชาตะกาญจน์ 114)กาญจน์ บุญเลิศ 115)วีระ พรกานต์ 116)สมเกียรติ พ่วงรอด
117)ธีระ รุ ญเจริ ญ 118)เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ 119)บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 120)ประเสริ ฐ บัณฑิตศักดิ์
121)ชัญญา อภิปาลกุล 122) สมเดช นาวิการ 123)ภูมินนั ท์ ขวัญเมือง 124)ปราวีณยา สุ วรรณ
ณัฐโชติ 125)ทิพวรรณ โพสุ วนั 126)ชัยพจน์ รักงาน 127)วรพจน์ วงศ์กิจรุ่ งเรื อง 128)อธิ ป
จิตตฤกษ์ 129)ปริ ญญา แช่มชมดาว 130)สมศักดิ์ สิ นธุ ระเวชญ์ 131)ถวัลย์ มาศ์จรัส 132)
สมคิด พรมจุย้ 133)กรมวิชาการ 134)ธนเสฎฐ สุ ภ ากาศ 135)พร้ อ มวิ ไ ล บัว สุ วรรณ 136)
วิสุ ท ธิ์ วิจิ ต รพัช ราภรณ์ 137)นิ ศ า ชู โ ต 138)ธนพรรธน์ ค าแพง 139)ส านัก งานติ ด ตามแล
ประเมินผลอาชีวะศึกษา 140)จิรณณวัตร ปะโคทัง 141)กมล สุ ดประเสริ ฐ 142)ภารดา จินดา
วงศ์ 143)บุญรัตน์ พิม 144)อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ 145วลัย พาณิ ช 146)ชุ มศักดิ์ อินทร์ รักษ์
147)เครื อศรี วิเศษสุ วรรณภูมิ 148)อนุศกั ดิ์ ตั้งปณฐานวัฒน์ 149)ศิริวรรณ เสรี นนท์ 150)สมภาร
รัตนนท 151)อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์ 152)สิ ทธิ พร นิ ยมศรี สมศักดิ์ 153)เสรี ชัดแช้ม
154)อดุลาภ ตาเล๊ะ 155)สุ ชาติ ธาราดารงเดช UNESCO 156)นวรัตน์ สมุทรโคตา ซึ่ งบุคคล
ดัง กล่ า ว มี ค วามคิ ดเห็ น สอดคล้องกัน ว่า มี นวัตกรรมในการบริ หารงานวิช าการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 50 นวัตกรรม และให้คานิยามของนวัตกรรมทั้ง 50 นวัตกรรมได้สอดคล้อง
และตรงกัน ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นวัตกรรมที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายชื่อนวัตกรรม
นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School- Based Management)
นวัตกรรมการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม (Participation)
นวัตกรรมการบริ หารแบบอิสระ (Independent)
นวัตกรรมการบริ หารแบบการสอนงาน (Coaching)
นวัตกรรมการบริ หารแบบมีพี่เลี้ยง (Mentor)
นวัตกรรมการบริ หารแบบยึดพื้นที่เป็ นที่ต้ งั (area-based Management)
นวัตกรรมการบริ หารแบบโครงการ (Project management)
นวัตกรรมการบริ หารแบบเครื อข่ายครู (Teacher Network)
นวัตกรรมการบริ หารแบบวงจรเดมิ่ง PDCA
นวัตกรรมการบริ หารแบบโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ (Buddhist school )
นวัตกรรมการบริ หารแบบคละชั้นเรี ยน (Multi-grade teaching)
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ตารางที่ 2 นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
นวัตกรรมที่
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

รายชื่อนวัตกรรม
นวัตกรรมการบริ หารแบบแผนภูมิการปฏิบตั ิงานของ Gantt Chart
นวัตกรรมการบริ หารแบบไม่มีช้ นั (Non-graded school)
นวัตกรรมการบริ หารแบบเปิ ด (Open School)
นวัตกรรมการบริ หารแบบการจัดการเรี ยนการสอน ในศูนย์การเรี ยนชุมชน
(Teaching Community Center)
นวัตกรรมการบริ หารแบบสถานศึกษาพอเพียง (Education suffice)
นวัตกรรมการบริ หารแบบการเรี ยนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
นวัตกรรมการบริ หารแบบภูมิปัญญาช่วยสอน (teaching wisdom)
นวัตกรรมการบริ หารตามแนวคิดของ แมสชีและดักลาส
นวัตกรรมการบริ หารแบบเครื อข่ายความร่ วมมือของกลุ่มโรงเรี ยน
(Cooperation between school)
นวัตกรรมการบริ หารแบบบูรณาการช่วงชั้น (Multigrade Teaching)
นวัตกรรมการบริ หารแบบบูรณาการหลักสูตร (Integrated curriculum)
นวัตกรรมการบริ หารแบบระดมทรัพยากรทุกภาคส่วน (Mobilizing all sectors)
นวัตกรรมการบริ หารแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(Distance Learning Foundation:DLTV)
นวัตกรรมการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล (good governance)
นวัตกรรมการบริ หารแบบโปรแกรม (Programmed Instruction)
นวัตกรรมการบริ หารแบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ
(Effective Management)
นวัตกรรมการบริ หารการสอนเป็ นคณะ (Team Teaching)
นวัตกรรมการบริ หารการสอนโดยใช้ชุดการสอนจุลบท (Minicourse Teaching)
การสอนนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล (Individual Teaching)
นวัตกรรมการบริ หารแบบบทเรี ยนโปรแกรมแบบเส้นตรง
(Programmed straight line )
นวัตกรรมการบริ หารแบบระบบสานักงานอัตโนมัติ (E- Office)
นวัตกรรมการบริ หารตามแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิ ลบีม
นวัตกรรมการบริ หารด้วยการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning)
นวัตกรรมการบริ หารแบบครู พี่ศิษย์นอ้ ง (Mentoring)
นวัตกรรมการบริ หารตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality assurance)
นวัตกรรมการบริ หารแบบผสมผสาน (Mixed Management)
นวัตกรรมการบริ การแบบเรี ยนรวมบางชั้นเรี ยน (classes include)
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ตารางที่ 2 นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
นวัตกรรมที่
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

รายชื่อนวัตกรรม
นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้เทคโนโลยีและการสื่ อสาร
(Information Communication Technology : ICT)
นวัตกรรมการบริ หารตามหลักการเรี ยนรู ้ผา่ นระบบการฝึ กอบรมออนไลน์
(E-Training: กระทรวงศึกษาธิการ)
นวัตกรรมการบริ หารด้วยการใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อพัฒนาคุ ณภาพ
ผูเ้ รี ยน (ระบบ E-School)
นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้ภาคีเครื อข่าย (Associate network)
การใช้โครงสร้างซีท (Seat Framework)
นวัตกรรมการบริ หารแบบเครื อข่าย “กัลยาณมิตรเรี ยนรวม” ( Friendly Management)
นวัตกรรมการบริ หารแบบเรี ยนรวมตามแนวคิดของ PaTCoT
นวัตกรรมการบริ หารแบบทีมงาน (Team Work)
นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้โปรแกรมระบบบริ หารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึ กษา
(School management information system:SMIS)
นวัตกรรมการบริ หารตามแนว Tip Co
(Teamwork, Integration, Participation, Continuous, Improvement
นวัตกรรมการบริ หารแบบพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance
learning information technology : DLIT)
นวัตกรรมการบริ หารแบบศูนย์การเรี ยนรู ้คอมพิวเตอร์ (office station unit)

ดังรายละเอียด จากตารางดังต่อไปนี้

1

นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน

2

นวัตกรรมการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม

3

นวัตกรรมการบริ หารแบบอิสระ

4

นวัตกรรมการบริ หารแบบการสอนงาน

5

นวัตกรรมการบริ หารแบบมีพี่เลี้ยง

6

นวัตกรรมการบริ หารแบบยึดพื้นที่เป็ นที่ต้ งั

7

นวัตกรรมการบริ หารแบบโครงการ

8

นวัตกรรมการบริ หารแบบเครื อข่ายครู

9

นวัตกรรมการบริ หารแบบวงจรเดมิ่ง

10

นวัตกรรมการบริ หารแบบโรงเรี ยนวิถีพุทธ

11

นวัตกรรมการบริ หารแบบคละชั้นเรี ยน

12

นวัตกรรมการบริ หารแบบแผนภูมิ

13

นวัตกรรมการบริ หารแบบไม่มีช้ นั

สมัคร์ รู้ รักดี

ชู ศักดิ์ ประเสริฐ

สพฐ.

ชญานี ภัทรวารินทร์

เอกภพ สุ มานันทกุล

อุษามาศ ธเสศานนท์

บุญยิ่ง สายเมฆ

ศิริพร ตันติยมาศ

สุ ชาติ มีสมบัติ

สุ ราวดี เพ็งศรีโคร

วีระเดช ไวทยะนิพร์

นุศิษย์ โพยประโคน

จงรัก จันทวงศ์

อภิสิทธิ์ บุญยง

พัชรี ญาวีระ

สมชาย คาปลิว

นวัตกรรม

เสริมศักดิ์ วิสาลาภรณ์

ที่

พิณสุ ดา สิ ริธรังศรี

แปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ในประเทศและต่างประเทศ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

/

/

/

/

/
/

/
/
/
/
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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14

นวัตกรรมการบริ หารแบบเปิ ด

15

นวัตกรรมการบริ หารแบบการจัดการเรี ยน
การสอน ในศูนย์การเรี ยนชุมชน
นวัต กรรมการบริ หารแบบสถานศึ ก ษา
พอเพียง
นวัต กรรมการบริ ห ารแบบการเรี ย นทาง
อิเล็กทรอนิกส์
นวัตกรรมการบริ หารแบบภูมิปัญญาช่วย
สอน
นวัตกรรมการบริ หารตามแนวคิดของ
แมสชีและดักลาส
นวัต กรรมการบริ ห ารแบบเครื อข่ า ยความ
ร่ วมมือของกลุ่มโรงเรี ยน
นวัตกรรมการบริ หารแบบบูรณาการช่วงชั้น
นวั ต กรรมการบริ หารแบบบู ร ณาการ
หลักสูตร

16
17
18
19
20
21
22

ชู ศักดิ์ ประเสริฐ

สพฐ.

ชญานี ภัทรวารินทร์

เอกภพ สุ มานันทกุล

อุษามาศ ธเสศานนท์

บุญยิง่ สายเมฆ

ศิริพร ตันติยมาศ

สุ ชาติ มีสมบัติ

สุ ราวดี เพ็งศรีโคร

วีระเดช ไวทยะนิพร์

นุศิษย์ โพยประโคน

จงรัก จันทวงศ์

อภิสิทธิ์ บุญยง

พัชรี ญาวีระ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 18

สมชาย คาปลิว

สมัคร์ รู้ รักดี

นวัตกรรม

เสริมศักดิ์ วิสาลาภรณ์

ที่

พิณสุ ดา สิ ริธรังศรี

ตาราง 3 ตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ในประเทศและต่างประเทศ

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
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23

นวัตกรรมการบริ หารแบบระดมทรัพยากรทุก

24.
25

นวัต กรรมการบริ ห ารแบบการศึ กษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
นวัตกรรมการบริ หารตามหลัก

26

นวัตกรรมการบริ หารแบบโปรแกรม

27

นวัตกรรมการบริ หารแบบการบริ หารจัดการที่มี
ประสิ ทธิภาพ
นวัตกรรมการบริ หารการสอนเป็ นคณะ

28
29
30

นวัต กรรมการบริ ห ารการสอนโดยใช้ชุ ด การ
สอนจุลบท
นวัตกรรมการสอนนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล

31

นวัตกรรมการบริ ห ารแบบบทเรี ยนโปรแกรม
แบบเส้นตรง

32

นวัต กรรมการบริ หารแบบระบบส านั ก งาน
อัตโนมัติ

สมัคร์ รู้ รักดี

ชู ศักดิ์ ประเสริฐ

สพฐ.

ชญานี ภัทรวารินทร์

เอกภพ สุ มานันทกุล

อุษามาศ ธเสศานนท์

บุญยิง่ สายเมฆ

ศิริพร ตันติยมาศ

สุ ชาติ มีสมบัติ

สุ ราวดี เพ็งศรีโคร

วีระเดช ไวทยะนิพร์

นุศิษย์ โพยประโคน

จงรัก จันทวงศ์

อภิสิทธิ์ บุญยง

พัชรี ญาวีระ

สมชาย คาปลิว

นวัตกรรม

เสริมศักดิ์ วิสาลาภรณ์

ที่

พิณสุ ดา สิ ริธรังศรี

ตาราง 3 ตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ในประเทศและต่างประเทศ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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33

นวัตกรรมการบริ หารตามแบบ

34

นวัตกรรมการบริ หารด้วยการวางแผนกลยุทธ์

35

นวัตกรรมการบริ หารแบบครู พี่ศิษย์นอ้ ง

36

นวัต กรรมการบริ หารตามหลั ก การประกั น
คุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมการบริ หารแบบผสมผสาน (Mixed
Management)
นวัตกรรมการบริ การแบบเรี ยนรวมบางชั้นเรี ยน

37
38
39
40

นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้เทคโนโลยีและการ
สื่ อสาร
นวัต กรรมการบริ ห ารตามหลัก การเรี ย นรู ้ ผ่า น
ระบบการฝึ กอบรมออนไลน์

41 นวั ต ก รรมก ารบริ ห ารด้ ว ยก ารใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน

สมัคร์ รู้ รักดี

ชู ศักดิ์ ประเสริฐ

สพฐ.

ชญานี ภัทรวารินทร์

เอกภพ สุ มานันทกุล

อุษามาศ ธเสศานนท์

บุญยิง่ สายเมฆ

ศิริพร ตันติยมาศ

สุ ชาติ มีสมบัติ

สุ ราวดี เพ็งศรีโคร

วีระเดช ไวทยะนิพร์

นุศิษย์ โพยประโคน

จงรัก จันทวงศ์

อภิสิทธิ์ บุญยง

พัชรี ญาวีระ

สมชาย คาปลิว

นวัตกรรม

เสริมศักดิ์ วิสาลาภรณ์

ที่

พิณสุ ดา สิ ริธรังศรี

ตาราง 3 ตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ในประเทศและต่างประเทศ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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11
43
44
45
46
47
48
49
50

นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้ภาคีเครื อข่าย
การใช้โครงสร้างซี ท
น วั ต ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย
“กัลยาณมิตรเรี ยนรวม”
นวัตกรรมการบริ หารแบบเรี ยนรวมตามแนวคิด
ของ PaTCoT
นวัตกรรมการบริ หารแบบทีมงาน
(Team Work)
นวัต กรรมการบริ ห ารโดยใช้โปรแกรมระบบ
บริ หารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
นวัตกรรมการบริ หารตามแนว Tip Co
นวัตกรรมการบริ หารแบบพัฒนาคุ ณภาพศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นวัต กรรมการบริ หารแบบศู น ย์ก ารเรี ยนรู ้
คอมพิวเตอร์

สมัคร์ รู้ รักดี

ชู ศักดิ์ ประเสริฐ

สพฐ.

ชญานี ภัทรวารินทร์

เอกภพ สุ มานันทกุล

อุษามาศ ธเสศานนท์

บุญยิง่ สายเมฆ

ศิริพร ตันติยมาศ

สุ ชาติ มีสมบัติ

สุ ราวดี เพ็งศรีโคร

วีระเดช ไวทยะนิพร์

นุศิษย์ โพยประโคน

จงรัก จันทวงศ์

อภิสิทธิ์ บุญยง

พัชรี ญาวีระ

สมชาย คาปลิว

นวัตกรรม

เสริมศักดิ์ วิสาลาภรณ์

ที่

พิณสุ ดา สิ ริธรังศรี

ตาราง 3 ตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ในประเทศและต่างประเทศ
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รักษิณา หยดย้อย

ธิดารัตน์ จันทะหิน

ธันธ์ ญพรน์ โชย
พรรค
เรืองชัย ปริบาล

สมเดช สีแสง

วรรณพร สุ ขอนันท์
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/

/
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แมสซี และดักลาส

อัญชลี ธรรมะวิธีกลุ
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สานักงานนโยบายและ
แผน
อารรักษ์ อินทร์ พยุง

อมรรัตน์ พันธ์ งาม

20

พิสิฐ เทพไกลวัล

สุ วมิ ล โพธิ์กลิน่

19

อามร มุตวงศ์

ชู ชีพ ประทุมเวียง

2
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6
7
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11
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นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ น
ฐาน
นวัตกรรมการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
นวัตกรรมการบริ หารแบบอิสระ
นวัตกรรมการบริ หารแบบการสอนงาน
นวัตกรรมการบริ หารแบบมีพี่เลี้ยง
นวัตกรรมการบริ หารแบบยึดพื้นที่เป็ นที่ต้ งั
นวัตกรรมการบริ หารแบบโครงการ
นวัตกรรมการบริ หารแบบเครื อข่ายครู
นวัตกรรมการบริ หารแบบวงจรเดมิ่ง
นวัตกรรมการบริ หารแบบโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
นวัตกรรมการบริ หารแบบคละชั้นเรี ยน
นวัตกรรมการบริ หารแบบแผนภูมิการ
ปฏิบตั ิงานของ Gantt Chart
นวัตกรรมการบริ หารแบบไม่มีช้ นั

วิสุทธิ์ เวียงสมุทร
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นวัตกรรม

จิณณวัตร ปะโคทัง

ที่

อารี หลวงนา

ตาราง 3 ตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ในประเทศและต่างประเทศ
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ธันธ์ ญพรน์ โชย
พรรค
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สมเดช สีแสง

วรรณพร สุ ขอนันท์

อามร มุตวงศ์

พิสิฐ เทพไกลวัล
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22 นวัต กรรมการบริ หารแบบบู ร ณาการ
หลักสูตร
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น วั ต ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ ก า ร เ รี ย น ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์
นวัตกรรมการบริ หารแบบภูมิปัญญาช่วยสอน
นวัตกรรมการบริ หารตามแนวคิดของ
แมสชีและดักลาส
นวัตกรรมการบริ หารแบบเครื อข่ายความร่ วมมือของ
กลุ่มโรงเรี ยน
นวัตกรรมการบริ หารแบบบูรณาการช่วงชั้น

แมสซี และดักลาส
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19

สานักงานนโยบายและ
แผน
อารรักษ์ อินทร์ พยุง
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รักษิณา หยดย้อย

16

อัญชลี ธรรมะวิธีกลุ

นวัตกรรมการบริ หารแบบการจัดการเรี ยนการสอน
ในศูนย์การเรี ยนชุมชน
นวัตกรรมการบริ หารแบบสถานศึกษาพอเพียง

อมรรัตน์ พันธ์ งาม

15

สุ วมิ ล โพธิ์กลิน่

นวัตกรรมการบริ หารแบบเปิ ด

ชู ชีพ ประทุมเวียง
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วิสุทธิ์ เวียงสมุทร

นวัตกรรม

จิณณวัตร ปะโคทัง
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อารี หลวงนา
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อัญชลี ธรรมะวิธีกลุ
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ธิดารัตน์ จันทะหิน

ธันธ์ ญพรน์ โชย
พรรค
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สมเดช สีแสง
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/

นวัตกรรมการบริ หารแบบระดมทรัพยากรทุก
นวัตกรรมการบริ หารแบบการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม
นวัตกรรมการบริ หารตามหลักธรร

29

แมสซี และดักลาส

อมรรัตน์ พันธ์ งาม

20

สานักงานนโยบายและ
แผน
อารรักษ์ อินทร์ พยุง

สุ วมิ ล โพธิ์กลิน่

19

พิสิฐ เทพไกลวัล

ชู ชีพ ประทุมเวียง

25
26
27

วิสุทธิ์ เวียงสมุทร

23
24.

นวัตกรรม

จิณณวัตร ปะโคทัง

ที่

อารี หลวงนา
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นวัตกรรมการบริ หารแบบโปรแกรม
นวัตกรรมการบริ หารแบบการบริ ห ารจัด การที่ มี
ประสิ ทธิภาพ
นวัตกรรมการบริ หารการสอนเป็ นคณะ
นวัตกรรมการบริ หารการสอนโดยใช้ชุดการสอน
จุลบท
นวัตกรรมการสอนนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
นวัตกรรมการบริ หารแบบบทเรี ยนโปรแกรมแบบ
เส้นตรง

น วั ต ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ ร ะ บ บ
สานักงานอัตโนมัติ

/
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ธิดารัตน์ จันทะหิน

ธันธ์ ญพรน์ โชย
พรรค
เรืองชัย ปริบาล

สมเดช สีแสง

วรรณพร สุ ขอนันท์
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/

นวัตกรรมการบริ หารด้วยการวางแผนกลยุทธ์
นวัตกรรมการบริ หารแบบครู พี่ศิษย์นอ้ ง
นวัตกรรมการบริ หารตามหลักการประกันคุ ณภาพ
การศึกษา
นวัต กรรมการบริ ห ารแบบผสมผสาน (Mixed
Management)
นวัตกรรมการบริ การแบบเรี ยนรวมบางชั้นเรี ยน
สื่ อสาร
นวัตกรรมการบริ หารตามหลักการเรี ยนรู ้ผ่านระบบ
การฝึ กอบรมออนไลน์

/
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แมสซี และดักลาส

อมรรัตน์ พันธ์ งาม
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พิสิฐ เทพไกลวัล

สุ วมิ ล โพธิ์กลิน่

21

อามร มุตวงศ์

ชู ชีพ ประทุมเวียง

20

นวัตกรรมการบริ หารตามแบบ CIPP Model

38
39 นวัต กรรมการบริ ห ารโดยใช้เทคโนโลยีแ ละการ
40

19

สานักงานนโยบายและ
แผน
อารรักษ์ อินทร์ พยุง

37

วิสุทธิ์ เวียงสมุทร

33
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35
36

นวัตกรรม

จิณณวัตร ปะโคทัง

ที่

อารี หลวงนา
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41 นวัตกรรมการบริ หารด้วยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อ พัฒ นา
คุณภาพผูเ้ รี ยน
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42

นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้ภาคีเครื อข่าย

43

การใช้โครงสร้างซี ท

44

นวัตกรรมการบริ หารแบบเครื อข่าย “กัลยาณมิตร
เรี ยนรวม”
นวัตกรรมการบริ หารแบบเรี ย นรวมตามแนวคิ ด
ของ PaTCoT
นวัตกรรมการบริ หารแบบทีมงาน
(Team Work)
นวัต กรรมการบริ ห ารโดยใช้ โ ปรแกรมระบบ
บริ หารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
นวัตกรรมการบริ หารตามแนว Tip Co
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นวัตกรรมการบริ ห ารแบบพัฒ นาคุ ณภาพศึก ษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
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นวัตกรรมการบริ หารแบบศูนย์การเรี ยนรู้
คอมพิวเตอร์

วิสุทธิ์ เวียงสมุทร

ชู ชีพ ประทุมเวียง

สุ วมิ ล โพธิ์กลิน่

อมรรัตน์ พันธ์ งาม
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พรรค
เรืองชัย ปริบาล

สมเดช สีแสง

วรรณพร สุ ขอนันท์
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พิสิฐ เทพไกลวัล

สานักงานนโยบายและ
แผน
อารรักษ์ อินทร์ พยุง

แมสซี และดักลาส

นวัตกรรม

จิณณวัตร ปะโคทัง
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1

นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน

2

นวัตกรรมการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม

3

นวัตกรรมการบริ หารแบบอิสระ

4

นวัตกรรมการบริ หารแบบการสอนงาน

5

นวัตกรรมการบริ หารแบบมีพี่เลี้ยง

6

นวัตกรรมการบริ หารแบบยึดพื้นที่เป็ นที่ต้ งั

7

นวัตกรรมการบริ หารแบบโครงการ

8

นวัตกรรมการบริ หารแบบเครื อข่ายครู

9

นวัตกรรมการบริ หารแบบวงจรเดมิ่ง PDCA

10

นวัตกรรมการบริ หารแบบโรงเรี ยนวิถีพุทธ

11

นวัตกรรมการบริ หารแบบคละชั้นเรี ยน

12

นวัตกรรมการบริ หารแบบแผนภูมิการปฏิบตั

13

นวัตกรรมการบริ หารแบบไม่มีช้ นั
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สานักติดตามและ
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อรทัย มูลคา
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ศู นย์ ชับเคลื่อน
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การสอน ในศูนย์การเรี ยนชุมชน
16 นวัต กรรมการบริ หารแบบสถานศึ ก ษา
พอเพียง
17 นวัต กรรมการบริ หารแบบการเรี ยนทาง
อิเล็กทรอนิกส์
18 นวัตกรรมการบริ หารแบบภูมิปัญญาช่ วย
สอน
19 นวัตกรรมการบริ หารตามแนวคิดของ
แมสชีและดักลาส
20 นวัต กรรมการบริ ห ารแบบเครื อ ข่ า ยความ
ร่ วมมือของกลุ่มโรงเรี ยน
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ทางไกลผ่านดาวเทียม
นวัตกรรมการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล
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ศักดิ์
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โรจน์

นวัตกรรมการบริ หารแบบระดมทรัพยากร

อุษณี จันทร์ สุวรรณ

23

กรมสามัญ

นวัตกรรม

W.E.Deming

ที่

เฮนรี่ แอลแกนท์

ตาราง 3 ตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ในประเทศและต่างประเทศ

126

40
41

37

38

39

40

41

44

46

47

48

49

50

51

52

53

/
/

/

42

43

45

54

/
/
/
/
/

/

สานักติดตามและ
ประเมินผล สพฐ.

นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้เทคโนโลยีและ
การสื่ อสาร
นวัตกรรมการบริ ห ารตามหลัก การเรี ยนรู้
ผ่านระบบการฝึ กอบรมออนไลน์
นวัตกรรมการบริ หารด้วยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อ พัฒ นา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

ศู นย์ ชับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง
สิ ริพชั ร์ เจษฎาวิโรจน์
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นวัตกรรมการบริ การแบบเรี ยนรวมบาง

อรทัย มูลคา
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มนัส กันประชา
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นวัตกรรมการบริ หารตามหลักการประกัน
คุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมการบริ หารแบบผสมผสาน

ดารณี อุทัยรัตนกิจ

36

จรุญ จังบัง

นวัตกรรมการบริ หารแบบครู พี่ศิษย์นอ้ ง

สุ รศักดิ์ ปาเฮ
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ชินภัทร์ ภูมิรัตน
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สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา
Bingham,A.A.et
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สามารถ รอดสาราญ

นวัตกรรมการบริ หารตามแบบ CIPP Model

อุษณี จันทร์ สุวรรณ

33

กรมสามัญ

นวัตกรรม

W.E.Deming

ที่

เฮนรี่ แอลแกนท์

ตาราง 3 ตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ในประเทศและต่างประเทศ

127

42
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การใช้โครงสร้างซีท
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นวัต กรรมการบริ ห ารแบบเรี ย นรวมตาม
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นวัตกรรมการบริ หารแบบทีมงาน
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จรุญ จังบัง

ดารณี อุทัยรัตนกิจ

มนัส กันประชา

อรทัย มูลคา

ปรียานุช พิบูลสราวุธ

ศู นย์ ชับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง
สิ ริพชั ร์ เจษฎาวิโรจน์
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นวัตกรรมการบริ ห ารแบบพัฒนาคุ ณภาพ
ศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นวัตกรรมการบริ ห ารแบบศูนย์การเรี ยนรู้
คอมพิวเตอร์

สานักติดตามและ
ประเมินผล สพฐ.
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8

นวัตกรรมการบริ หารแบบเครื อข่ายครู

9

นวัตกรรมการบริ หารแบบวงจรเดมิ่ง PDCA

Patrick

นวัตกรรมการบริ หารแบบโครงการ

Fremont

7

พชรพงศ์ ตรีเทพา

นวัตกรรมการบริ หารแบบยึดพื้นที่เป็ นที่ต้ งั

วัฒนา พัฒนาพงศ์

6

พนิดา นานิชกุล

นวัตกรรมการบริ หารแบบมีพี่เลี้ยง

ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพล
ศากุล

5

ชัยภัฏ ถมังรักษ์ สัตว์

นวัตกรรมการบริ หารแบบการสอนงาน

เกศรา วรนาถจินดา

4

วรวิทย์ นิเทศศิลป์

นวัตกรรมการบริ หารแบบอิสระ

Milton charl
R.human

3

พัชรี ญาวีระ

นวัตกรรมการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม

Mr.David
Atchoarena
UNESCO
อาพล
ราวกลาง
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กิ่งแก้ ว อารีรักศ์

นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน

Innotech
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กาญจนา ศงศยา
ภรณ์

นวัตกรรม

อานวย เดชชัยศรี

ที่

สิ ทธิชัย ธรรมเสน่ ห์

ตาราง 3 ตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ในประเทศและต่างประเทศ

55

56

57

58

59

60

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

61

/
/

/
/

/

/

10 นวัตกรรมการบริ หารแบบโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
11 นวัตกรรมการบริ หารแบบคละชั้นเรี ยน
12 นวตกรรมการบริ หารแบบแผนภูมิ
13 นวัตกรรมการบริ หารแบบไม่มีช้ นั
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กาญจนา ศงศยาภรณ์

Innotech

กิง่ แก้ว อารีรักศ์

Mr.David Atchoarena
UNESCO
อาพล ราวกลาง

พัชรี ญาวีระ

Milton charl R.human

วรวิทย์ นิเทศศิลป์

เกศรา วรนาถจินดา

ชัยภัฏ ถมังรักษ์สัตว์

ศรีไพร ศักดิ์ร่ ุงพลศากุล

พนิดา นานิชกุล

วัฒนา พัฒนาพงศ์

พชรพงศ์ ตรีเทพา
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ที่

สิทธิชัย ธรรมเสน่ ห์

ตาราง 3 ตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ในประเทศและต่างประเทศ

55

56

57

58

59

60

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

61

14 นวัตกรรมการบริ หารแบบเปิ ด
15 นวัตกรรมการบริ ห ารแบบการจัดการเรี ยน
การสอน ในศูนย์การเรี ยนชุมชน
16 นวัตกรรมการบริ หารสถานศึกษาพอเพียง
17 นวัต กรรมการบริ หารแบบการเรี ยนทาง
อิเล็กทรอนิกส์
18 นวัตกรรมการบริ หารแบบภูมิปัญญาช่ วย
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19 นวัตกรรมการบริ หารตามแนวคิดของ
แมสชีและดักลาส
20 นวัต กรรมการบริ หารแบบเครื อ ข่ า ยความ
ร่ วมมือของกลุ่มโรงเรี ยน
21 นวัตกรรมการบริ หารแบบบูรณาการช่วงชั้น
22 นวั ต กรรมการบริ หารแบบบู ร ณาการ
หลักสูตร
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23

นวัตกรรมการบริ หารแบบระดมทรัพยากร

24.
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นวัตกรรมการบริ หารแบบการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
นวัตกรรมการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล
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นวัตกรรมการบริ หารแบบโปรแกรม
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นวัตกรรมการบริ หารแบบการบริ หารจัด การ
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นวัตกรรมการบริ หารการสอนโดยใช้ชุดการ
สอนจุลบท
นวัตกรรมการสอนนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
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นวัตกรรมการบริ หารแบบบทเรี ยนโปรแกรม
แบบเส้นตรง
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นวัตกรรมการบริ หารแบบระบบสานักงาน
อัตโนมัติ
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33 นวัตกรรมการบริ หารตามแบบ

กาญจนา ศงศยาภรณ์

Innotech

กิง่ แก้ ว อารีรักศ์

Mr.David Atchoarena
UNESCO

อาพล ราวกลาง

พัชรี ญาวีระ

Milton charl R.human

วรวิทย์ นิเทศศิลป์

เกศรา วรนาถจินดา

ชัยภัฏ ถมังรักษ์ สัตว์

ศรีไพร ศักดิ์ร่ ุงพลศากุล

พนิดา นานิชกุล

วัฒนา พัฒนาพงศ์

พชรพงศ์ ตรีเทพา
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34 นวัตกรรมการบริ หารด้วยการ
35 นวัตกรรมการบริ หารแบบครู พี่ศิษย์
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36 นวัต กรรมการบริ ห ารตามหลัก การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
37 นวัตกรรมการบริ หารแบบผสมผสาน
38 นวัต กรรมการบริ ก ารแบบเรี ยนรวม
บางชั้นเรี ยน
39 นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้เทคโนโลยี
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15 นวัตกรรมการบริ หารแบบการจัดการเรี ยนการ
สอน ในศูนย์การเรี ยนชุมชน
16 นวั ต กรรมการบริ หารแบบสถานศึ ก ษา
พอเพียง
17 นวัต กรรมการบริ หารแบบการเรี ยนทาง
อิเล็กทรอนิกส์
18 นวัตกรรมการบริ หารแบบภูมิปัญญาช่ วยสอน
19 นวัตกรรมการบริ หารตามแนวคิดของ
แมสชีและดักลาส
20 นวัต กรรมการบริ หารแบบเครื อข่ า ยความ
ร่ วมมือของกลุ่มโรงเรี ยน
21 นวัตกรรมการบริ หารแบบบูรณาการช่วงชั้น
22 นวัตกรรมการบริ หารแบบบูรณาการหลักสูตร
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มัลลวีร์ รอซโฟล
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ประภัสสร สรวนรัมย์

ระนอง สุ วรรณทอง

จารุวรรณ นาตัน

ปรีชา ชื่นชมพิบูล

ประกอบ คุณารักษ์

สาราญ มีแจ้ ง

สจีวรรณ ทรรพวสุ

ไสว ศิริทองถาวร

อุทยั บุญประเสริฐ

สุ เมธี จันทร์หอม

Dr.Robert kozma

นวรัตน์ สุ ทรโคตา

นวัตกรรม
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ที่
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นวัตกรรมการบริ หารแบบระดมทรัพยากรทุก

24. นวัตกรรมการบริ หารแบบการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม
25 นวัตกรรมการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล
26

นวัตกรรมการบริ หารแบบโปรแกรม

27
28

นวัตกรรมการบริ หารแบบการบริ หารจัดการที่มี
ประสิ ทธิภาพ
นวัตกรรมการบริ หารการสอนเป็ นคณะ

29

นวัตกรรมการบริ หารการสอนโดยใช้ชุดการสอน

30

นวัตกรรมการสอนนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล

31

นวัตกรรมการบริ หารแบบบทเรี ยนโปรแกรม

32

นวัต กรรมการบริ หารแบบระบบส านั ก งาน
อัตโนมัติ

/
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33 นวัตกรรมการบริ หารตามแบบ CIPP Model
34 นวัตกรรมการบริ หารด้วยการวางแผนกลยุทธ์
35 นวัตกรรมการบริ หารแบบครู พี่ศิษย์นอ้ ง
36 นวัต กรรมการบริ หารตามหลั ก การประกั น
คุณภาพการศึกษา
37 นวัตกรรมการบริ ห ารแบบผสมผสาน (Mixed
Management)
38 นวัตกรรมการบริ การแบบเรี ยนรวมบางชั้นเรี ยน
39 นวัต กรรมการบริ หารโดยใช้เ ทคโนโลยี แ ละการ

/

สื่ อสาร

40 นวัต กรรมการบริ ห ารตามหลัก การเรี ย นรู ้ ผ่ า น
ระบบการฝึ กอบรมออนไลน์
41 นวัต กรรมการบริ หารด้ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพ
ผูเ้ รี ยน
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มัลลวีร์ รอซโฟล
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42 นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้ภาคีเครื อข่าย
43 การใช้โครงสร้างซีท
44 น วั ต ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย
“กัลยาณมิตรเรี ยนรวม”
45 นวัตกรรมการบริ หารแบบเรี ยนรวมตามแนวคิด
ของ PaTCoT
46 นวัตกรรมการบริ หารแบบทีมงาน
(Team Work)
47 นวัตกรรมการบริ ห ารโดยใช้โปรแกรมระบบ
บริ หารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
48 นวัตกรรมการบริ หารตามแนว Tip Co
49 นวัตกรรมการบริ หารแบบพัฒนาคุณภาพศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
50 นวัต กรรมการบริ หารแบบศู น ย์ก ารเรี ยนรู้
คอมพิวเตอร์

/
/
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8

นวัตกรรมการบริ หารแบบเครื อข่ายครู

9

นวัตกรรมการบริ หารแบบวงจรเดมิ่ง PDCA
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ปราวีณยา สุ วรรณณัฐโชติ

นวัตกรรมการบริ หารแบบโครงการ

112

ภูมินนั ท์ ขวัญเมือง

7

111

สมเดช นาวิการ

นวัตกรรมการบริ หารแบบยึดพื้นที่เป็ นที่ต้งั

110

ชัญญา อภิปาลกุล

6

109

ประเสริ ฐ บัณฑิตศักดิ์

นวัตกรรมการบริ หารแบบมีพี่เลี้ยง

108

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

5

เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ

นวัตกรรมการบริ หารแบบการสอนงาน

ธีระ รุ ญเจริ ญ

4

สมเกียรติ พ่วงรอด

นวัตกรรมการบริ หารแบบอิสระ

บุญเลิศ วีระพรกานต์

3

วีระยุทธ์ ชาตะกาญจน์
กาญจน์

นวัตกรรมการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม

นคร ตังคะพิภพ

2

ทัสนี วงศ์ยนื

นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน

วีระฒน์ อุทยั รัตน์

1

บุญมี เณรยอด

นวัตกรรม

ดิเกร วรรณเศียร

ที่

เสาวนิตย์ ชัยมุกสิ

ตาราง 3 ตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ในประเทศและต่างประเทศ
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10 นวัตกรรมการบริ หารแบบโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
11 นวัตกรรมการบริ หารแบบคละชั้นเรี ยน
12 นวัตกรรมการบริ หารแบบแผนภูมิ
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บุญมี เณรยอด

วีระฒน์ อุทยั รัตน์

ทัสนี วงศ์ยนื
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13 นวัตกรรมการบริ หารแบบไม่มีช้ นั
14 นวัตกรรมการบริ หารแบบเปิ ด
15 นวัตกรรมการบริ หารแบบการจัดการเรี ยนการ
สอน ในศูนย์การเรี ยนชุมชน
16 นวัตกรรมการบริ หารแบบพอเพียง

/

17 นวัต กรรมการบริ หารแบบการเรี ยนทาง
อิเล็กทรอนิกส์
18 นวัตกรรมการบริ หารแบบภูมิปัญญาช่วยสอน
19 นวัตกรรมการบริ หารตามแนวคิดของ
แมสชีและดักลาส
20 นวัต กรรมการบริ หารแบบเครื อข่ า ยความ
ร่ วมมือของกลุ่มโรงเรี ยน
21 นวัตกรรมการบริ หารแบบบูรณาการช่วงชั้น
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บุญมี เณรยอด
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นวัตกรรมการบริ หารแบบบูรณาการหลักสูตร
นวัตกรรมการบริ หารแบบระดมทรัพยากรทุก

24. นวัตกรรมการบริ หารแบบการศึกษาทางไกล
25

นวัตกรรมการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล

26

นวัตกรรมการบริ หารแบบโปรแกรม

27

นวัตกรรมการบริ หารแบบการบริ หารจัดการที่มี
ประสิ ทธิภาพ
นวัตกรรมการบริ หารการสอนเป็ นคณะ

28
29
30

นวัต กรรมการบริ ห ารการสอนโดยใช้ชุ ด การ
สอนจุลบท
นวัตกรรมการสอนนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล

31

นวัตกรรมการบริ หารแบบบทเรี ยนโปรแกรม

32

นวัต กรรมการบริ หารแบบระบบส านั ก งาน
อัตโนมัติ

/

/

/

/

/

/
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บุญมี เณรยอด
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33 นวัตกรรมการบริ หารตามแบบ CIPP Model
34 นวัตกรรมการบริ หารด้วยการวางแผนกลยุทธ์
35 นวัตกรรมการบริ หารแบบครู พี่ศิษย์นอ้ ง
36 นวัต กรรมการบริ หารตามหลั ก การประกั น
คุณภาพการศึกษา
37 นวัตกรรมการบริ หารแบบผสมผสาน

/

/

38 นวัตกรรมการบริ การแบบเรี ยนรวมบางชั้นเรี ยน
39 นวัต กรรมการบริ ห ารโดยใช้เ ทคโนโลยี แ ละการ
สื่ อสาร

40 นวัตกรรมการบริ ห ารตามหลัก การเรี ย นรู ้ ผ่ า น
ระบบการฝึ กอบรมออนไลน์
41 นวัต กรรมการบริ หารด้ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่อ พัฒนาคุ ณภาพ
ผูเ้ รี ยน

/
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บุญมี เณรยอด
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สมเดช นาวิการ

ภูมินนั ท์ ขวัญเมือง

ปราวีณยา สุ วรรณณัฐโชติ

นวัตกรรม

ดิเกร วรรณเศียร

ที่

เสาวนิตย์ ชัยมุกสิ

ตาราง 3 ตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ในประเทศและต่างประเทศ
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42 นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้ภาคีเครื อข่าย
43 การใช้โครงสร้างซีท
44 น วั ต ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย
“กัลยาณมิตรเรี ยนรวม”
45 นวัต กรรมการบริ หารแบบเรี ยนรวมตาม
แนวคิดของ PaTCoT
46 นวัตกรรมการบริ หารแบบทีมงาน
47 นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้โปรแกรม
48 นวัตกรรมการบริ หารตามแนว Tip Co
49 นวัตกรรมการบริ หารแบบพัฒนาคุณภาพศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
50 นวัต กรรมการบริ หารแบบศู น ย์ก ารเรี ยนรู้
คอมพิวเตอร์
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1

นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน

2

นวัตกรรมการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม

3

นวัตกรรมการบริ หารแบบอิสระ

4

นวัตกรรมการบริ หารแบบการสอนงาน

5

นวัตกรรมการบริ หารแบบมีพี่เลี้ยง

6

นวัตกรรมการบริ หารแบบยึดพื้นที่เป็ นที่ต้ งั

7

นวัตกรรมการบริ หารแบบโครงการ

8

นวัตกรรมการบริ หารแบบเครื อข่ายครู

9

นวัตกรรมการบริ หารแบบวงจรเดมิ่ง PDCA

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่ งเรื อง

อธิ ป จิตตฤกษ์

ปริ ญญา แช่มชมดาว

สมศักดิ์ สิ นธุระเวชญ์

ถวัลย์ มาศ์จรัส

สมคิด พรมจุย้

กรมวิชาการ

ธนเสฎฐ สุภากาศ

พร้อมวิไล บัว
สุวรรณ
วิสุทธิ์ วิจิตรพัชรา
ภรณ์
นิศา ชูโต

ธนพรรธน์ คาแพง

สานักงานติดตามแล
ประเมินผลอาชีวะ
จิศึรกณณวั
ษา ตร ปะโคทัง

กมล สุดประเสริ ฐ

นวัตกรรม

ชัยพจน์ รักงาน

ที่

ทิพวรรณ โพสุ วนั

ตาราง 3 ตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ในประเทศและต่างประเทศ

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

138

139

141

136

137

140

10 นวัตกรรมการบริ หารแบบโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
11 นวัตกรรมการบริ หารแบบคละชั้นเรี ยน

149

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่ งเรื อง

อธิ ป จิตตฤกษ์

ปริ ญญา แช่มชมดาว

สมศักดิ์ สิ นธุระเวชญ์

ถวัลย์ มาศ์จรัส

สมคิด พรมจุย้

กรมวิชาการ

ธนเสฎฐ สุภากาศ

พร้อมวิไล บัว
สุวรรณ
วิสุทธิ์ วิจิตรพัชรา
ภรณ์
นิศา ชูโต

ธนพรรธน์ คาแพง

สานักงานติดตามแล
ประเมินผลอาชีวะ
จิศึรกณณวั
ษา ตร ปะโคทัง

กมล สุดประเสริ ฐ

นวัตกรรม

ชัยพจน์ รักงาน

ที่

ทิพวรรณ โพสุ วนั

ตาราง 3 ตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ในประเทศและต่างประเทศ
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12 นวัตกรรมการบริ หารแบบแผนภูมิการ
ปฏิบตั ิงานของ Gantt Chart
13 นวัตกรรมการบริ หารแบบไม่มีช้ นั
14 นวัตกรรมการบริ หารแบบเปิ ด
15 นวัตกรรมการบริ หารแบบการจัดการเรี ยนการ
สอน ในศูนย์การเรี ยนชุมชน
16 นวัตกรรมการบริ หารแบบสถานศึกษาพอเพียง

/

17 นวัต กรรมการบริ หารแบบการเรี ยนทาง
อิเล็กทรอนิกส์
18 นวัตกรรมการบริ หารแบบภูมิปัญญาช่วยสอน
19 นวัตกรรมการบริ หารตามแนวคิดของ
แมสชีและดักลาส
20 นวัต กรรมการบริ หารแบบเครื อข่ า ยความ
ร่ วมมือของกลุ่มโรงเรี ยน
21 นวัตกรรมการบริ หารแบบบูรณาการช่วงชั้น
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22
23

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่ งเรื อง

อธิ ป จิตตฤกษ์

ปริ ญญา แช่มชมดาว

สมศักดิ์ สิ นธุระเวชญ์

ถวัลย์ มาศ์จรัส

สมคิด พรมจุย้

กรมวิชาการ

ธนเสฎฐ สุภากาศ

พร้อมวิไล บัว
สุวรรณ
วิสุทธิ์ วิจิตรพัชรา
ภรณ์
นิศา ชูโต

ธนพรรธน์ คาแพง

สานักงานติดตามแล
ประเมินผลอาชี วะ
จิศึรกณณวั
ษา ตร ปะโคทัง

กมล สุดประเสริ ฐ

นวัตกรรม

ชัยพจน์ รักงาน

ที่

ทิพวรรณ โพสุ วนั

ตาราง 3 ตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ในประเทศและต่างประเทศ
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นวัตกรรมการบริ หารแบบบูรณาการหลักสูตร
นวัตกรรมการบริ หารแบบระดมทรัพยากรทุก

24. นวัตกรรมการบริ หารแบบการศึกษาทางไกล
25

นวัตกรรมการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล

26

นวัตกรรมการบริ หารแบบโปรแกรม

27

นวัตกรรมการบริ หารแบบการบริ หารจัดการที่มี
ประสิ ทธิภาพ
นวัตกรรมการบริ หารการสอนเป็ นคณะ

28
29
30

นวัต กรรมการบริ ห ารการสอนโดยใช้ชุ ด การ
สอนจุลบท
นวัตกรรมการสอนนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล

31

นวัตกรรมการบริ หารแบบบทเรี ยนโปรแกรม

32

นวัตกรรมการบริ หารแบบระบบสานักงาน
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วรพจน์ วงศ์กิจรุ่ งเรื อง

อธิ ป จิตตฤกษ์

ปริ ญญา แช่มชมดาว

สมศักดิ์ สิ นธุระเวชญ์

ถวัลย์ มาศ์จรัส

สมคิด พรมจุย้

กรมวิชาการ

ธนเสฎฐ สุภากาศ

พร้อมวิไล บัว
สุวรรณ
วิสุทธิ์ วิจิตรพัชรา
ภรณ์
นิศา ชูโต

ธนพรรธน์ คาแพง

สานักงานติดตามแล
ประเมินผลอาชีวะ
จิศึรกณณวั
ษา ตร ปะโคทัง

กมล สุดประเสริ ฐ

นวัตกรรม

ชัยพจน์ รักงาน

ที่

ทิพวรรณ โพสุ วนั

ตาราง 3 ตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ในประเทศและต่างประเทศ
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33 นวัตกรรมการบริ หารตามแบบ CIPP Model
34 นวัตกรรมการบริ หารด้วยการวางแผนกลยุทธ์
35 นวัตกรรมการบริ หารแบบครู พี่ศิษย์นอ้ ง
36 นวัต กรรมการบริ หารตามหลั ก การประกั น
คุณภาพการศึกษา
37 นวัตกรรมการบริ หารแบบ
38 นวัตกรรมการบริ การแบบเรี ยนรวมบางชั้นเรี ยน
39 นวัต กรรมการบริ ห ารโดยใช้เ ทคโนโลยี แ ละการ
สื่ อสาร

40 นวัตกรรมการบริ ห ารตามหลัก การเรี ยนรู ้ ผ่ า น
ระบบการฝึ กอบรมออนไลน์
41 นวัต กรรมการบริ หารด้ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่อ พัฒ นาคุ ณ ภาพ
ผูเ้ รี ยน

/
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วรพจน์ วงศ์กิจรุ่ งเรื อง

อธิ ป จิตตฤกษ์

ปริ ญญา แช่มชมดาว

สมศักดิ์ สิ นธุระเวชญ์

ถวัลย์ มาศ์จรัส

สมคิด พรมจุย้

กรมวิชาการ

ธนเสฎฐ สุภากาศ

พร้อมวิไล บัว
สุวรรณ
วิสุทธิ์ วิจิตรพัชรา
ภรณ์
นิศา ชูโต

ธนพรรธน์ คาแพง

สานักงานติดตามแล
ประเมินผลอาชีวะ
จิศึรกณณวั
ษา ตร ปะโคทัง

กมล สุดประเสริ ฐ

นวัตกรรม

ชัยพจน์ รักงาน

ที่

ทิพวรรณ โพสุ วนั

ตาราง 3 ตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ในประเทศและต่างประเทศ
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42 นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้ภาคีเครื อข่าย
43 การใช้โครงสร้างซีท
44 นวัตกรรมการบริ หารแบบเครื อข่าย “
45 นวัต กรรมการบริ หารแบบเรี ยนรวมตาม
แนวคิดของ PaTCoT
46 นวัตกรรมการบริ หารแบบทีมงาน
47 นวัตกรรมการบริ ห ารโดยใช้โปรแกรมระบบ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง
สถานศึกษา
48 นวัตกรรมการบริ หารตามแนว Tip Co
49 นวัตกรรมการบริ หารแบบพัฒนาคุณภาพศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
50 นวัต กรรมการบริ หารแบบศู น ย์ก ารเรี ยนรู้
คอมพิวเตอร์
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1

นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน

2

นวัตกรรมการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม

3

นวัตกรรมการบริ หารแบบอิสระ

4

นวัตกรรมการบริ หารแบบการสอนงาน

5

นวัตกรรมการบริ หารแบบมีพี่เลี้ยง

6

นวัตกรรมการบริ หารแบบยึดพื้นที่เป็ นที่ต้ งั

7

นวัตกรรมการบริ หารแบบโครงการ

8

นวัตกรรมการบริ หารแบบเครื อข่ายครู

9

นวัตกรรมการบริ หารแบบวงจรเดมิ่ง PDCA

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์

วลัย พาณิ ช

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์

เครื อศรี วิเศษสุวรรณ
ภูมิ

อนุศกั ดิ์ ตั้งปณฐานวัฒน์

ศืรืวรรณ เสรีนนท์

สมภาร รัตนนท

อมรรัตน์ ภิญโญ
อนันตพงษ์
สื ทธิพร นิยมศรี
สมศักดิ์
เสรี ชัดแช้ม

อดุลาภ ตาเล๊ะ

สุ ชาติ ธาราดารงเดช
UNESCO

นวรัตน์ สมุทรโคตา

นวัตกรรม

บุญรัตน์ พิม

ที่

ภารดา จินดาวงศ์

ตาราง 3 ตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ในประเทศและต่างประเทศ
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10 นวัตกรรมการบริ หารแบบโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
11 นวัตกรรมการบริ หารแบบคละชั้นเรี ยน

154

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์

วลัย พาณิ ช

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์

เครื อศรี วิเศษสุวรรณ
ภูมิ

อนุศกั ดิ์ ตั้งปณฐานวัฒน์

ศืรืวรรณ เสรีนนท์

สมภาร รัตนนท

อมรรัตน์ ภิญโญ
อนันตพงษ์
สื ทธิพร นิยมศรี
สมศักดิ์
เสรี ชัดแช้ม

อดุลาภ ตาเล๊ะ

สุ ชาติ ธาราดารงเดช
UNESCO

นวรัตน์ สมุทรโคตา

นวัตกรรม

บุญรัตน์ พิม

ที่

ภารดา จินดาวงศ์

ตาราง 3 ตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ในประเทศและต่างประเทศ

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

154

155

156

152

153

12 นวัตกรรมการบริ หารแบบแผนภูมิ
13 นวัตกรรมการบริ หารแบบไม่มีช้ นั
14 นวัตกรรมการบริ หารแบบเปิ ด
15 นวัตกรรมการบริ หารแบบการจัดการเรี ยนการ
สอน ในศูนย์การเรี ยนชุมชน
16 นวัตกรรมการบริ หารแบบพอเพียง

/

17 นวัตกรรมการบริ หารแบบการเรี ยนทางไกล
18 นวัตกรรมการบริ หารแบบภูมิปัญญาช่วยสอน
19 นวัตกรรมการบริ หารตามแนวคิดของ
แมสชีและดักลาส
20 นวัต กรรมการบริ หารแบบเครื อข่ า ยความ
ร่ วมมือของกลุ่มโรงเรี ยน
21 นวัตกรรมการบริ หารแบบบูรณาการช่วงชั้น
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22

นวัตกรรมการบริ หารแบบบูรณาการหลักสูตร

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์

วลัย พาณิ ช

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์

เครื อศรี วิเศษสุวรรณ
ภูมิ

อนุศกั ดิ์ ตั้งปณฐานวัฒน์

ศืรืวรรณ เสรีนนท์

สมภาร รัตนนท

อมรรัตน์ ภิญโญ
อนันตพงษ์
สื ทธิพร นิยมศรี
สมศักดิ์
เสรี ชัดแช้ม

อดุลาภ ตาเล๊ะ

สุ ชาติ ธาราดารงเดช
UNESCO

นวรัตน์ สมุทรโคตา

นวัตกรรม

บุญรัตน์ พิม

ที่

ภารดา จินดาวงศ์

ตาราง 3 ตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ในประเทศและต่างประเทศ
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23 นวัตกรรมการบริ หารแบบระดมทรัพยากรทุก
24. นวัต กรรมการบริ ห ารแบบการศึ ก ษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
25 นวัตกรรมการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล
26

นวัตกรรมการบริ หารแบบโปรแกรม

27

นวัตกรรมการบริ หารแบบการบริ หารจัดการที่มี
ประสิ ทธิภาพ
นวัตกรรมการบริ หารการสอนเป็ นคณะ

28
29
30
31

นวัตกรรมการบริ ห ารการสอนโดยใช้ชุ ด การ
สอนจุลบท
นวัตกรรมการสอนนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
นวัตกรรมการบริ หารแบบบทเรี ยนโปรแกรม
แบบเส้นตรง
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ตาราง 3 ตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ในประเทศและต่างประเทศ
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32 นวัตกรรมการบริ หารแบบระบบสานักงาน
33 นวัตกรรมการบริ หารตามแบบ CIPP Model
34 นวัตกรรมการบริ หารด้วยการวางแผนกลยุทธ์

/

35 นวัตกรรมการบริ หารแบบครู พี่ศิษย์นอ้ ง
36 นวัต กรรมการบริ หารตามหลั ก การประกั น
คุณภาพการศึกษา
37 นวัตกรรมการบริ หารแบบผสมผสาน
38 นวัตกรรมการบริ การแบบเรี ยนรวมบางชั้นเรี ยน
39 นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้เทคโนโลยี
40 นวัตกรรมการบริ ห ารตามหลัก การเรี ยนรู ้ ผ่า น
ระบบการฝึ กอบรมออนไลน์
41 นวัต กรรมการบริ หารด้ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อพัฒนาคุ ณภาพ
ผูเ้ รี ยน

/

/
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42 นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้ภาคีเครื อข่าย
43 การใช้โครงสร้างซีท

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์

วลัย พาณิ ช
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เครื อศรี วิเศษสุวรรณ
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อนุศกั ดิ์ ตั้งปณฐานวัฒน์
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อมรรัตน์ ภิญโญ
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สื ทธิพร นิยมศรี
สมศักดิ์
เสรี ชัดแช้ม
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สุ ชาติ ธาราดารงเดช
UNESCO

นวรัตน์ สมุทรโคตา

นวัตกรรม

บุญรัตน์ พิม

ที่
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ตาราง 3 ตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ในประเทศและต่างประเทศ

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

154

155

156

152

153

/

44 น วั ต ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย
“กัลยาณมิตรเรี ยนรวม”
45 นวัต กรรมการบริ หารแบบเรี ยนรวมตาม
แนวคิดของ PaTCoT
46 นวัตกรรมการบริ หารแบบทีมงาน
47 นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้โปรแกรมระบบ
บริ หารจัดการ
48 นวัตกรรมการบริ หารตามแนว Tip Co
49 นวัตกรรมการบริ หารแบบพัฒนาคุณภาพศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
50 นวัต กรรมการบริ หารแบบศู น ย์ก ารเรี ยนรู้
คอมพิวเตอร์
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ตอนที่ 2 การหานวัตกรรมการบริ หารงานวิช าการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire )
2.1.1การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล สภาพทั่ ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถามความคิ ด เห็ น
(Opinionnaire )ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่ งเป็ นผูอ้ านวยการสถานศึกษา
รองผูอ้ านวยการหรื อ ครู วิช าการและครู ผูร้ ั บ ผิ ดชอบตามกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ จานวน 98
สถานศึกษา จานวน 294 คน เมื่อแยกพิจารณาตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง วิทยฐานะ
สังกัด ขนาดของสถานศึกษาและประสบการณ์ในการทางานโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency)
และหาค่าร้อยละ (Percentage) รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
30-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46-50 ปี
51-60 ปี
รวม
3. ระดับการศึกษาสูงสุ ด
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม

จานวน

ร้อยละ

135
159
294

46.00
54.00
100

7
13
32
86
156
294

2.38
4.42
10.88
29.25
53.07
100

99
182
13
294

33.68
61.90
4.42
100
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ตารางที่ 4 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม

จานวน

ร้อยละ

รวม

98
98
98
294

33.33
33.33
33.33
100

รวม

30
254
10
294

10.20
86.40
3.40
100

147
147
294

50.00
50.00
100

22
26
24
26
98

22.44
26.54
24.48
26.54
100

9
16
20
81
168
294

3.06
5.44
6.80
27.55
57.15
100

4.ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาหรื อครู วิชาการ

ครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
5. วิทยฐานะ
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
6. สังกัดหน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
รวม
7. ขนาดของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ
รวม
8. ประสบการณ์ในการทางาน
5-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
21-25 ปี
มากกว่า 25 ปี
รวม

จากตารางที่ 4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ทั้ง สิ้ น 294 คน แบ่ ง เป็ น
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา จานวน 98 คน รองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ จานวน 98 คน และครู
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ผูร้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จานวน 98 คน โดยส่ วนใหญ่เป็ นหญิง จานวน 159 คน คิด
เป็ นร้อยละ 54.08 ด้านอายุ พบว่า ส่ วนใหญ่อายุ 51-60 ปี จานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.07 ด้าน
ระดับการศึกษาสู งสุ ด พบว่า ระดับปริ ญญาโทมากที่สุด จานวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.90 ด้าน
วิทยฐานะส่ วนใหญ่ มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 254 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.40 ด้าน
ประสบการณ์ ในการทางานในตาแหน่ งปั จจุ บนั พบว่า ส่ วนใหญ่ มีประสบการณ์ ใ นการดารง
ตาแหน่งบริ หารมากว่า 25 ปี ขึ้นไป จานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.15 จากนั้นผูว้ ิจยั ได้ทาการ
วิเคราะห์ หาค่าร้อยละของผูใ้ ห้ขอ้ มูลในแต่ละภูมิภาค ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5 จานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลจาแนกตามภูมิภาค
ภูมิภาค
ภาคกลาง
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
รวม

จานวน (สถานศึกษา)
20
19
20
20
19
98

ร้อยละ
20.40
19.40
20.40
20.40
19.40
100

จากตารางที่ 5 พบว่า มีสถานศึกษาที่ให้ขอ้ มูลมาจานวนทั้งหมด 98 สถานศึกษา โดย
แบ่งเป็ น ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ให้ขอ้ มูลภาคละ 20 สถานศึกษา
เท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 20.40 ลาดับต่อมาเป็ นภาคใต้ กับภาคเหนื อ ให้ขอ้ มูลภาคละ 19 สถานศึกษา
เท่ า กัน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ19.38 ตามล าดับ จากนั้ น ผู ้วิ จ ัย ได้ ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล จาก
แบบสอบถามความคิดเห็นในเรื่ องของนวัตกรรมที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้ได้มาซึ่ งนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
2.1.2 การวิ เ คราะห์ น วัต กรรมการบริ ห ารงานวิ ช าการที่ เ หมาะสมของผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ ขอ้ มูลที่ ได้มาจากแบบสอบถามความคิ ดเห็ น ใน
เรื่ องของนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จากผูใ้ ห้ขอ้ มูล ประกอบด้วย
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ และครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ว่ามีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันในการใช้นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการ จากค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) ที่ได้ แล้วนามาวิเคราะห์ และจัดลาดับนวัตกรรมที่มีเหมาะสม 5 อันดับแรก
ตามขอบข่ายงานวิชาการ 17 ด้าน ดังรายละเอียดดังตาราง 6- 10
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จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน เหมาะสมอันดับ 1 เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้า นตามขอบข่ า ยงาน
วิชาการ ทั้ง 17 ด้าน พบว่า
1.ด้านการพัฒนาหรื อการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสู ตรท้องถิ่นในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 1 จานวน 199
คน คิดเป็ นร้อยละ 67.69 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,6,7,8,10,11,12,15,18, 21, 22,
34,46 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการพัฒนาหรื อการดาเนิ นการเกี่ ยวกับการให้ความเห็ น
การพัฒนาสาระหลักสู ตรท้องถิ่น 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 19
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที 1 จานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.37 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 2,7, 15,18,34 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วชิ าการ พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 1 จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.35 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 2,7,10, 11,15,18,21,22,34,46 และในความคิ ดเห็ นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลื อก คือ นวัตกรรมที่ 1จานวน 66 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67.35 สาหรับ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,6,7,8,12,18,22,34,46
2. ด้านวางแผนงานวิชาการ ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ
นวัตกรรมที่ 1,37 จานวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.18 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
2,4,5,6,9,11,17,22,23,24,27,29,34,36,43,46,49 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านวางแผนงาน
วิชาการ 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 20
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือนวัตกรรมที่ 1,37 จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.27 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือก
ด้ว ย ได้แ ก่ 2,4,5,6,9,34,36 ส่ ว นในความคิ ด เห็ น ของรองผู ้อ านวยการหรื อ ครู วิ ช าการ พบว่ า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 1,37 จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.10 สาหรับนวัตกรรม
อื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,9, 17, 22,23,27,34,3643,46,49และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบ
ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลื อก คือ นวัตกรรมที่ 1,37 จานวน 58 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 59.18 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,9,11,22,23,24,29,34,36,46
3. ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ
นวัต กรรมที่ 3 0จ านวน161คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ54.76 และนวัต กรรมอื่ น ๆที่ ถู ก เลื อ กด้ว ย ได้แ ก่
1,2,3,4,9,15,16,18,31,36,42,43,49และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการจัดการเรี ยนการสอน 5
อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 21
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เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลื อก
คือนวัตกรรมที่ 30 จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.16 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
1,2,3,4,9,18,31 ส่ วนในความคิ ดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่ ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 30 จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.86 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่1,2,15,16,18,31,36,49 และในความคิดเห็นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่30 จานวน62 คน คิดเป็ นร้อยละ63.27 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆ
ที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,3,4,18,36,42,43
4. ด้านการพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษา ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
มากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 1 จานวน 165 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.12 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือก
ด้วย ได้แก่2,4,6,7,9,20,22,27,30,33,34,36,46,49,50 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการพัฒนา
หลักสู ตรของสถานศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 22
เมื่ อจาแนกตามความคิ ดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึ กษา พบว่า นวัตกรรมที่ ถู ก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 1 จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.14 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่j 2,6,33,46 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 1 จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 57 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 2,4,7,22, 3034,36,49,และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่1 จานวน52คน คิดเป็ นร้อยละ53.06 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่
ถูกเลือกด้วย ได้แก่2,4,7,9, 20,27,30,34,49,50
5. ด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด
คือ นวัตกรรมที่ 49 จานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.48 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
1,2,4,5,7,9,16,20,22,27,30,31,34,36,39,41,43,50 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู้ 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 23
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 49 จานวน 63 คน คิดเป็ นร้ อยละ 64.29 สาหรั บนวัตกรรมอื่นๆที่ถูก เลื อกด้วย
ได้แก่ 1,2,3,4, 7,9,16,31,36,41,43,50,ส่ วนในความคิ ดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
พบว่า นวัตกรรมที่ ถู ก เลื อก คื อ นวัตกรรมที่ 49 จานวน 67 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 68.37 ส าหรั บ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,4,7,22,30,34,36 และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบ
ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 1 จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 40.82 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 4,5,7,9,20,27,34,36,39,43,49,50
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6. ด้านการวัดผล ประเมินผล และการดาเนิ นการเทียบโอนผลการเรี ยน ในภาพรวม
พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลื อกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 2 จานวน 148 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.34 และ
นวัตกรรมอื่ นๆที่ ถู ก เลื อกด้ว ย ได้แ ก่ 1,3,4,6,9,11,19, 27,30,33,36,4046,47,4,49 และผลการ
วิเคราะห์นวัตกรรมด้านการวัดผล ประเมินผล และการดาเนิ นการเทียบโอนผลการเรี ยน 5 อันดับ
แรก ดูได้จากตารางที่ 24
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 2จานวน55 คน คิดเป็ นร้อยละ56.12 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่
1,9,11,19 27,30,36,47,49 ส่ ว นในความคิ ด เห็ น ของรองผู ้อ านวยการหรื อ ครู วิ ช าการ พบว่ า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 2 จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.98 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆ
ที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,3,9, 11, 19,27,33,36,46,47,48 และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลื อก คื อ นวัตกรรมที่2 จานวน45 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
45.92 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,4,6,9,19,27,33,36,40,46,47
7. ด้า นการวิจยั เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา ในภาพรวม พบว่า
นวัตกรรมที่ ถู ก เลื อกมากที่ สุ ด คื อ นวัตกรรมที่ 36 จานวน 130 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ44.22 และ
นวัตกรรมอื่ นๆ ที่ ถู กเลื อกด้วย ได้แก่ 1,2,4,7,8,9,12,15,22,26,33,34,46,48 และผลการวิเคราะห์
นวัตกรรมด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 25
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือนวัตกรรมที่ 36 จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.78 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
1,4,9,12,1526,33,46 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่
ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 1,36 จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.06 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือก
ด้วย ได้แก่ 4,8,9,12,1522,26,33,46 และในความคิดเห็นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
พบว่า นวัตกรรมที่ ถูกเลื อก คื อ นวัตกรรมที่ 36 จานวน 40 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.82 ส าหรั บ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,4,7,9,26,33,34,46,48
8. ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มี แหล่ งเรี ยนรู ้ ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ ถู ก
เลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 50 จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.62 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูก
เลื อกด้วย ได้แก่ 1,2,4,5,7,9,14,15,16,17,18,23,24,36,40,41,46,47และผลการวิเคราะห์นวัตกรรม
ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 26
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 41,50 จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.06 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 1,2,5,7,9,1517,18,40,41 ส่ วนในความคิดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า
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นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 50 จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.82 สาหรับนวัตกรรม
อื่นๆที่ ถูกเลื อกด้วย ได้แก่1,2,9,16,1723,36,41,46,47 และในความคิดเห็ นของครู ผูร้ ับผิดชอบตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 1,50 จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ
48.98 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,4,9,14,1724,36,41,46,47
9. ด้า นการนิ เ ทศการศึ ก ษาในภาพรวม พบว่า นวัต กรรมที่ ถู ก เลื อ กมากที่ สุ ด คื อ
นวัตกรรมที่ 4 จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.80 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่1,2,5,
7,9,25,34,35,36,40,43,44,46,50 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการนิ เทศการศึกษา 5 อันดับ
แรก ดูได้จากตารางที่ 27
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 4 จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ63.27 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
1,2,5,7, 9,2535,36,46 ส่ ว นในความคิ ด เห็ น ของรองผู ้อ านวยการหรื อครู วิ ช าการ พบว่ า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 4 จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ53.06 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆ
ที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่1,2,9,22, 2535,36,40,44,46,50 และในความคิ ดเห็ นของครู ผูร้ ั บผิด ชอบตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลื อก คือ นวัตกรรมที่4 จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ
54.08 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,5,9,34,35,36,43,44,46
10. ด้านการแนะแนว ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรม
ที่ 4 จานวน18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.24 และนวัตกรรมอื่ นๆที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 1,2,5,7,9,
13,14,18,20,25,26,27,28,29,30,34,36,40,41,46,48 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการแนะแนว
5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 28
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 4 จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.35 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
1,2,5,7, 14,18,20,26,27,28,30,36,46 ส่ วนในความคิ ดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก นวัตกรรมที่4 จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ61 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่
ถูกเลือกด้วย ได้แก่1,2, 5, 9,13,14,27,36,40,46,48 และในความคิดเห็นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 4 จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.14
สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,9,14,1825,29,34,36,40,41,46
11. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาในภาพรวม
พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลื อกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 36 จานวน 203 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.05
และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,3,4,6,9,18,19,22,30,32,34,46,49 และผลการวิเคราะห์
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นวัตกรรมด้านการพัฒนาระบบประกันคุ ณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้
จากตารางที่ 29
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 36 จานวน67 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.37สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
1,2,4,6,9,22,30,32,34 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่
ถูกเลือก นวัตกรรมที่ 36 จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.33 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แ ก่ 1,2,4,9,18,22,34,46,49 และในความคิ ดเห็ น ของครู ผูร้ ั บ ผิด ชอบตามกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
พบว่า นวัต กรรมที่ ถู ก เลื อก คื อ นวัตกรรมที่ 36 จานวน 71 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ72.45 ส าหรั บ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,3,6,19,34,46
12. ด้านการส่ งเสริ มชุ มชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
ในภาพรวม พบว่า
นวัตกรรมที่ ถู ก เลื อกมากที่ สุ ด คือ นวัตกรรมที 1 จานวน 163 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 55.44 และ
นวัตกรรมอื่นๆที่ ถูกเลื อกด้วย ได้แก่1,2,3,4,6,7,9,12,15,16,18,32,34,36,43,48และผลการวิเคราะห์
นวัตกรรมด้านการส่ งเสริ มชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 30
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 2 จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.02 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แ ก่ 1,3,6,9,18,32,34,48 ส่ ว นในความคิ ด เห็ น ของรองผู ้อ านวยการหรื อ ครู วิ ช าการ พบว่ า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่1 จานวน69 คน คิดเป็ นร้อยละ70.41 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่
ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,6,7,9,15,18,36,43,48 และในความคิ ดเห็ นของครู ผูร้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่1 จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ74.49 สาหรับ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,4,9,12,1516,36,48
13. ด้านการประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 2 จานวน 134 คน คิดเป็ นร้อยละ
45.58 และนวัตกรรมอื่ น ๆที่ ถู ก เลื อ กด้ว ย ได้แ ก่ 1,9,16,19,20,23,32,36,43 และผลการวิเ คราะห์
นวัตกรรมด้านการประสานความร่ วมมื อในการพัฒนาวิช าการกับ สถานศึ ก ษาและองค์ก รอื่ น5
อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 31
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือนวัตกรรมที่ 2 จานวน43 คน คิดเป็ นร้อยละ43.88 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่
1,16,20, 23,32,36 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่2 จานวน42 คน คิดเป็ นร้อยละ42.86 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 1,9,20,23, 36,43และในความคิ ดเห็ นของครู ผูร้ ั บผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า
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นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 2 จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ50.00 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆ
ที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,19,20, 23,32,36,43
14. ด้า นการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานวิ ช าการ แก่ บุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก ร
หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 46 จานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.32 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูก
เลือกด้วย ได้แก่1,2,4,5,6,8,15,16,18,23,24,3336,41,42,48 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการ
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่ วยงาน สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 32
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือนวัตกรรมที่ 46 จานวน50 คน คิดเป็ นร้อยละ51.02 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่1,2,4,5, 15, 23,24,33,41,42,48 ส่ วนในความคิดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลื อก คื อ นวัตกรรมที่ 46 จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.06 สาหรับ
นวัตกรรมอื่ นๆที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่1,2,4,5,6,8,18,23,36 และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบ
ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 46 จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อย
ละ43.88 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,4,5,6,15,16,23,42,48
15. ด้านการจัดทาระเบี ยบและแนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึ กษา
ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 48 จานวน188 คน คิดเป็ นร้อยละ
63.95 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,3,4,7,9,17,22,34,41,46,47 และผลการวิเคราะห์
นวัตกรรมด้านการจัดทาระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 5 อันดับ
แรก ดูได้จากตารางที่ 33
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือนวัตกรรมที่ 48 จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ54.08 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่1,2,3,4,7,9,17,22,41,46,47 ส่ วนในความคิดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่48 จานวน67 คน คิดเป็ นร้อยละ68.37 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆ
ที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่1,2,4, 9,34 และในความคิดเห็ นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
พบว่า นวัตกรรมที่ ถูกเลื อก คื อ นวัตกรรมที่ 48 จานวน 68 คน คิดเป็ นร้ อยละ 69.39 ส าหรั บ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,4, 7,9,34
16. ด้า นการคัดเลื อกหนัง สื อ แบบเรี ย นเพื่ อใช้ใ นสถานศึ ก ษา ในภาพรวม พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลื อกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 42 จานวน 164 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.78 และ
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นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,3,22,23,25,32,36,39,46,48 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรม
ด้านการคัดเลือกหนังสื อ แบบเรี ยนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 34
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือนวัตกรรมที่ 42 จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.39 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
1,2,3, 25,36,46 ส่ วนในความคิดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่ ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 1 จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.78 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 2,3,25,32,36,42 และในความคิดเห็ นของครู ผูร้ ั บผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 42 จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ69.39 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆ
ที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,22,23,25,39,46,48
17. ด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 39 จานวน 163 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.44 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูก
เลือกด้วย ได้แก่1,2,3,4,7,9,17,19,24,31,32,34,41,47,48,49,50 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้าน
การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 35
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 39จานวน 54 คน คิดเป็ นร้ อยละ55.10สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
1,2,3,4,9, 17,24,32,41,47,49,50 ส่ วนในความคิดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 39 จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.10 สาหรับนวัตกรรม
อื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่1,9,17,19,24,31,32,34,47,49 และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลื อก คือ นวัตกรรมที่ 39 จานวน55 คน คิดเป็ นร้ อยละ
56.12 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,3,4,7,9,17,24,32,47,48,49
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จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน เหมาะสมอันดับ 2 เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้า นตามขอบข่ า ยงาน
วิชาการ ทั้ง 17 ด้าน พบว่า
1.ด้านการพัฒนาหรื อการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสู ตร
ท้องถิ่ นในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลื อกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่2 จานวน195คนคิดเป็ น
ร้อยละ66.33 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 1,3,5,6,7,8,10,12,15,16,17, 1821,22,46,48
และผลการวิเคราะห์ นวัตกรรมด้า นการพัฒนาหรื อการดาเนิ นการเกี่ ยวกับการให้ความเห็ นการ
พัฒนาสาระหลักสู ตรท้องถิ่น 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 19
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที2 จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.10 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
1,3,6, 7,10,15,16,18,22,46 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการเลือก พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 2 จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.53 สาหรับนวัตกรรม
อื่นๆที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 1,7,8,12,1618,21,48 และในความคิ ดเห็ นของครู ผรู ้ ั บผิดชอบตามกลุ่ ม
สาระการเรี ยนรู ้ พบว่า เลือกนวัตกรรมที่ถูกเลือกเป็ นอันดับ คือ นวัตกรรมที่ 2 จานวน 66 คน คิด
เป็ นร้อยละ 67.35 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,5,7,8,15,16,17,18,21,46,48
2. ด้านวางแผนงานวิชาการ ในภาพรวม ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมาก
ที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 36 จานวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.52 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 1,2,3,4,7,9,12,17,23,27,28,37,49 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านวางแผนงานวิชาการ 5
อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 20
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 36 จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.84 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
2,3,17,23 ส่ วนในความคิดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการเลื อก พบว่า นวัตกรรมที่ ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 36 จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.86 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 1,2,7,12,2328,37,49 และในความคิดเห็นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่2 จานวน25 คน คิดเป็ นร้อยละ25.51 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่
ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,4,7,9,23,27,36,37
3. ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ
นวัตกรรมที่ 39 จานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.40 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
2,4,8, 9,10,16,18,31,42,49 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการจัดการเรี ยนการสอน 5 อันดับ
แรก ดูได้จากตารางที่ 21
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เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 39 จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ53.06 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
2,3,7,14,18,20,27,29,30,36, ส่ ว นในความคิ ด เห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิ ช าการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 39 จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 สาหรับนวัตกรรม
อื่ น ๆที่ ถู ก เลื อ กด้ว ย ได้แ ก่ 3,4,7,9,12,13,16,18,20,22,29,34,36, และในความคิ ด เห็ น ของครู
ผูร้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลื อก คือ นวัตกรรมที่ 39 จานวน 56
คน คิดเป็ นร้อยละ 57.14 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่2,4,8,9,10,18,16,31,42,49
4. ด้านการพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษา ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
มากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 2 จานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.08 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 1,3,5,9,10,16,18,20,21,22,30,31,34,35,3639,43 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการ
พัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 22
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 2 จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.90 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
1,9,10,18, 21,22,31,34,35,36,39 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 2 จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.33สาหรับนวัตกรรมอื่นๆ
ที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 1,5,16,18,21,22,34,35,39 และในความคิดเห็ นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 2 จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.02
สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,3,9,16,18,20,21,22,30,34,43
5. ด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด
คือ นวัตกรรมที่ 50 จานวน 168 คนคิดเป็ นร้ อยละ 57.14และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่
1,2,5,6, 7,9,16,17,18,20,21,24,27,29,30,35,36,37,39,49 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการ
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 23
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 50 จานวน 63 คน คิดเป็ นร้ อยละ 64.29 สาหรั บนวัตกรรมอื่นๆที่ถูก เลื อกด้วย
ได้แก่ 1,2,5,6, 16,20,21,27,30,36,49 ส่ วนในความคิ ดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
พบว่า นวัตกรรมที่ ถู ก เลื อก คื อ นวัตกรรมที่ 50 จานวน 65 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 66.33 ส าหรั บ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก2,16, 18,24,36,39 และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลื อก คือ นวัตกรรมที่ 50 จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ
40.82 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,7,9,16,1718,24,27,29,30,35,37,49
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6. ด้านการวัดผล ประเมินผล และการดาเนิ นการเทียบโอนผลการเรี ยนในภาพรวม
พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลื อกมากที่สุด คื อ นวัตกรรมที่9จานวน 142 คน คิดเป็ นร้ อยละ78.30 และ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 1,2,3,5,7,12,15,27,30,27,32,3536,37,39,46,47 และผลการ
วิเคราะห์นวัตกรรมด้านการวัดผล ประเมินผล และการดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน 5 อันดับ
แรก ดูได้จากตารางที่ 24
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 9 จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.92 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 1,2,3, 15,3027,32,35,36,37,39 ส่ วนในความคิ ดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่9 จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ45.92 สาหรับนวัตกรรม
อื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,3,7,12,27,30,36,46,47 และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลื อก คือ นวัตกรรมที่ 9 จานวน 52 คน คิดเป็ นร้ อยละ
53.06 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,3,5,7,27,30,39
7. ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึก ษาในสถานศึกษา ในภาพรวม พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลื อกมากที่ สุด คือ นวัตกรรมที่ 34 จานวน 117 คน คิดเป็ นร้ อยละ3 9.80 และ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,3,6,7,8,9,12,15,16,26,27,30,32,33,36,37,39,49 และผลการ
วิเคราะห์นวัตกรรมด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้จาก
ตารางที่ 25
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 34 จานวน40 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.82 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 1,2,7 8,12,16,26,27,30,32,33,36,37 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
พบว่า นวัตกรรมที่ ถู ก เลื อก คื อ นวัตกรรมที่ 34 จานวน 34 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 34.69 ส าหรั บ
นวัต กรรมอื่ น ๆที่ ถู ก เลื อ กด้ว ย ได้ แ ก่ 1,2,9,12,15,26,27,33,36,39 และในความคิ ด เห็ น ของครู
ผูร้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 34 จานวน 43 คน
คิดเป็ นร้อยละ 43.88 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,3,6,7,9,15,27,36,39,49
8. ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มี แหล่ งเรี ยนรู ้ ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ ถู ก
เลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 46 จานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.50 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูก
เลื อ กด้ว ย ได้แ ก่ 1,2,4,5,7,8,15,16,18,19,22,24,27,31,32,39,41,49,50 และผลการวิเ คราะห์
นวัตกรรมด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 26
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือนวัตกรรมที่ 46 จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.69 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
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2,4,15, 16,18,19,22,24,31,32,41 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 46 จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.12 สาหรับนวัตกรรม
อื่นๆที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่1,4,7,22,24,27,39,41 และในความคิดเห็ นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่ ม
สาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 46 จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.67
สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,5,7,8,1516,22,24,2732,39,41,49,50
9. ด้านการนิ เทศการศึกษา ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ ถูกเลื อกมากที่ สุด คื อ
นวัต กรรมที่ 5 จ านวน161คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ54.76 และนวัต กรรมอื่ น ๆที่ ถู ก เลื อ กด้ว ย ได้แ ก่
1,2,3,4,7,12,27,30,32,34,35,36,41,42,46 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการนิเทศการศึกษา 5
อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 27
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 5 จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.31 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
2,4,27,30,41,42,46 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วชิ าการ พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือกคือ นวัตกรรมที่ 5 จานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ52.04 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่1,2,4,7,12,27,32,34,36,46 และในความคิดเห็ นของครู ผูร้ ับผิดชอบตามกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้
พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่5 จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.94 สาหรับนวัตกรรม
อื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,3,4,7,27,35,41,46
10. ด้ านการแนะแนว ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถกู เลือกมากที่สดุ คือนวัตกรรม
ที่ 5 จานวน 151 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.36 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้ วย ได้ แก่ 1,2,3,4,5,9,
10,26, 27,30,35,41,44,46,47และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้ านการแนะแนว 5 อันดับแรก ดูได้
จากตารางที่ 28
เมื่ อจาแนกตามความคิ ดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึ กษา พบว่า นวัตกรรมที่ ถู ก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 5 จานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.29 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 2,4,26, 27,30,46 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 5จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.80 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือก
ด้วย ได้แก่1,2,3,4,5,9,10,27,30,35,46,47 และในความคิดเห็นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 5 จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 สาหรับ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,4,5,27,30,41,44,46
11. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ในภาพรวม
พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 46 จานวน138 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.94 และ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,4,6,9,23,27,28,33,34,36,42 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรม
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ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่
29
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 46 จานวน50 คน คิดเป็ นร้อยละ51.02 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่1,2,4, 6,9,27,33,34,36,42 ส่ วนในความคิดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลื อก คือ นวัตกรรมที่46 จานวน40 คน คิดเป็ นร้ อยละ40.82ะ สาหรับนวัตกรรม
อื่นๆที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 1,2,6,9,23,28,34,36, และในความคิดเห็ นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่ ม
สาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลื อก คือ นวัตกรรมที่46 จานวน48 คน คิดเป็ นร้ อยละ48.98
สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,4,9,27,34,36
12. ด้ า นการส่ ง เสริ มชุ ม ชนให้ มี ค วามเข้ม แข็ ง ทางวิ ช าการ ในภาพรวม พบว่ า
นวัต กรรมที่ ถู ก เลื อ กมากที่ สุ ด คื อ นวัต กรรมที่ 2 จ านวน 149 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.68 และ
นวัตกรรมอื่ นๆที่ ถู กเลื อกด้วย ได้แก่ 1,5,6,9,10,15,16,18,22,23,4246,48 และผลการวิเคราะห์
นวัตกรรมด้านการส่ งเสริ มชุ มชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 30
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 46 จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.82 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 1,2,5, 6,9,10,15,16,18,22,48 ส่ วนในความคิ ดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิช าการ
พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ จานวน 51 คน คิดเป็ นร้ อยละ52.04สาหรับนวัตกรรม
อื่นๆที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่1,15,16,18,22,23,46 และในความคิดเห็ นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่ ม
สาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลื อก คือ นวัตกรรมที่2 จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ59.18
สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,6,15,16,18,23,42,46
13. ด้านการประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 46 จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ
42.52 และนวัต กรรมอื่ น ๆที่ ถู ก เลื อ กด้ ว ย ได้ แ ก่ 1,2,6,7,8,15,18,20,23,36,42,47 และผลการ
วิเคราะห์นวัตกรรมด้านการประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อื่น 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 31
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 46 จานวน37 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.76 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
1,2,8,15,1823,36,42,47 ส่ ว นในความคิ ด เห็ น ของรองผู ้อ านวยการหรื อครู วิ ช าการ พบว่ า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 46 จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.88 สาหรับนวัตกรรม
อื่นๆที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 1,2,6,7,15,18,20,36,47 และในความคิดเห็นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่ม
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สาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 46 จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.92
สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,15,20,23,42,47
14. ด้า นการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานวิ ช าการ แก่ บุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก ร
หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่47 จานวน143 คน คิดเป็ นร้อยละ78.64 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูก
เลื อกด้วย ได้แก่ 1,2,4,5,6,8,15,20,25,31,36,3942,44,46,48,50 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้าน
การส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น งานวิ ช าการ แก่ บุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก ร หน่ ว ยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 32
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 47 จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ40.82 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 1,2,4,5,15,39,42,44,46,48 ส่ วนในความคิดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่47 จานวน54 คน คิดเป็ นร้อยละ55.10 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆ
ที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,5,15,20,25,31,42,48, และในความคิดเห็นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระ
การเรี ย นรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ ถู ก เลื อก คื อ นวัตกรรมที่ 4 7 จานวน 49 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ50.00
สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,5,6,8,36,42,48,50
15. ด้านการจัดทาระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ใน
ภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลื อกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 46 จานวน 178 คน คิดเป็ นร้อยละ
60.54 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,3,4,6,7,9,17,21,26,29,31, 33,35,36,42,48 และ
ผลการวิเคราะห์ นวัตกรรมด้า นการจัดท าระเบี ย บและแนวปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ งานด้า นวิช าการของ
สถานศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 33
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 46 จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.14 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
1,2,6,9,21,29,31,48 ส่ วนในความคิดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่
ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 46 จานวน64 คน คิดเป็ นร้อยละ65.31 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือก
ด้วย ได้แก่ 1,2,4,7,9,21,36,42 และในความคิ ดเห็ นของครู ผูร้ ั บ ผิดชอบตามกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
พบว่ า นวัต กรรมที่ ถู ก เลื อ ก คื อ นวัต กรรมที่ 46 จ านวน 58 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ59.18 ส าหรั บ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,3,7,17,21,26,33,35,36,
16. ด้านการคัดเลื อกหนังสื อ แบบเรี ยนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ในภาพรวม พบว่า
นวัต กรรมที่ ถู ก เลื อ กมากที่ สุ ด คื อ นวัต กรรมที่ 1 จ านวน 153 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 52.04 และ
นวัต กรรมอื่ น ๆที่ ถู ก เลื อ กด้ว ย ได้แ ก่ 2,3,7,9,11,13,28,34,36,32,3742 และผลการวิ เ คราะห์
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นวัตกรรมด้าน การคัดเลือกหนังสื อ แบบเรี ยนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้จากตาราง
ที่ 34
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลื อก
คือ นวัตกรรมที่ 1 จานวน53 คน คิดเป็ นร้อยละ54.08 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้ว ย ได้แก่
2,3,9,13,3436,42 ส่ วนในความคิดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่2 จานวน50 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.02 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 1,3,7,28,36,42 และในความคิ ดเห็ นของครู ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบตามกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 1จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ57.14 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่
ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,11,28,36,32,37,42,
17. ด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 41 จานวน155 คน คิดเป็ นร้อยละ52.72 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูก
เลื อกด้วย ได้แก่ 1,2,5,9,17,24, 26, 27,39,40,4348,49,50 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการ
พัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 35
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 41 จานวน43 คน คิดเป็ นร้อยละ43.88 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แ ก่ 1 ,2, 17,24,39,48,49 ส่ ว นในความคิ ด เห็ น ของรองผูอ้ านวยการหรื อ ครู วิ ช าการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่41 จานวน57 คน คิดเป็ นร้อยละ58.16 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆ
ที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่2,5,24,26,27,39,40,43,49,50 และในความคิดเห็นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่41 จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ56.12
สำหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,9,17,24,39,40,49
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จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน เหมาะสมอันดับ 3 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านตามขอบข่ายงาน
วิชาการ ทั้ง 17 ด้าน พบว่า
1. ด้า นการพัฒ นาหรื อ การด าเนิ น การเกี่ ย วกับ การให้ ค วามเห็ น การพัฒ นาสาระ
หลักสู ตรท้องถิ่น ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 18 จานวน155
คน คิดเป็ นร้อยละ 52.72 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,6,7,9,1314, 15, 20, 49 และ
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการพัฒนาหรื อการดาเนิ นการเกี่ ยวกับการให้ความเห็ นการพัฒนา
สาระหลักสู ตรท้องถิ่น 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 19
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที18 จานวน41 คน คิดเป็ นร้อยละ41.84 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่
1,2,6,9,13,14,49 ส่ วนในความคิดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 18 จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.14 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือก
ด้วย ได้แก่ 1,2,6,7,9,14,15,20 และในความคิ ดเห็ นของครู ผูร้ ั บ ผิดชอบตามกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
พบว่า เลือกนวัตกรรมที่ถูกเลือก คือนวัตกรรมที่ 18 จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.18 สาหรับ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,6,7,9,14
2. ด้านวางแผนงานวิชาการ ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ ถูกเลื อกมากที่ สุด คื อ
นวัตกรรมที่34 จานวน 122 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.50 และนวัตกรรมอื่ นๆที่ ถูกเลื อกด้วย ได้แก่
1,2,3,4,7,9,12,16,21,22,23,24,27,30,41,46 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านวางแผนงานวิชาการ
5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 20
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 34 จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.88 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 1,2,3, 9,16,21,27,41,46 ส่ วนในความคิดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 34 จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.94 สาหรับนวัตกรรม
อื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,9,12,16,22,23,24,30,46 และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลื อก คือ นวัตกรรมที่ 34 จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ
33.67 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 4,7,9,36,41,46
3. ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ
นวัตกรรมที่ 17 จานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.66 และนวัตกรรมอื่นๆ ที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่
1,2,3,4,5,7,16 18,22,27,29,30,35,37,41,42 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการจัดการเรี ยนการ
สอน 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 21
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เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 37 จานวน 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.02 สาหรั บนวัตกรรมอื่นๆที่ถูก เลื อกด้วย
ได้แก่ 2,3,5, 17,1822,27,35,42 ส่ วนในความคิดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 17 จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.06 สาหรับนวัตกรรม
อื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่3,4,5,7,16,18,22,29,41 และในความคิ ด เห็ น ของครู ผูร้ ั บ ผิด ชอบตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 17 จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ
56.12 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,3,7,18,2230,35,37
4. ด้านการพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษา ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลื อก
มากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 18 จานวน 155 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.72 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือก
ด้ว ย คื อ 1,2,3,4,7,9,15,16,17,25,33,37,39,48 และผลการวิเ คราะห์ นวัตกรรมด้า นการพัฒ นา
หลักสู ตรของสถานศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 22
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 37 จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.88 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ ถูกเลือกด้วย ได้แก่
2,7,9,15,1617,18,39 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่
ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 18 จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.02 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือก
ด้วย ได้แก่ 1,2,3,4,7,15,17,37,48 และในความคิดเห็นของครู ผูร้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
พบว่า นวัต กรรมที่ ถู ก เลื อ ก คื อ นวัตกรรมที่ 18 จานวน 63 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 64.29 ส าหรั บ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,3,7,9,15,16,25,33,37
5. ด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด
คือ นวัตกรรมที่ 28 จานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.64 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
1,2,4,7,9,16,17,18,20,21,25,27, 29,31,35,40,41,46 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู้ 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 23
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็น ของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 28 จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.88 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 1,2,4,7,9,17,18,25,29,31,46, ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วชิ าการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัต กรรมที่ 28 จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.92 สาหรับนวัตกรรม
อื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่1,2,7,17,1820,21,27,29,31,41,46 และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบ
ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 28 จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 56.12 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 7,16,17,18,29,31,35,40,41,46,
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6. ด้านการวัดผล ประเมินผล และการดาเนิ นการเทียบโอนผลการเรี ยน ในภาพรวม
พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 25 จานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ47.28 และ
นวัตกรรมอื่ นๆที่ ถู ก เลื อกด้วย คื อ 2,4,9,12,14,16,17,19,22,24,30,36,39,40,39,40 และผลการ
วิเคราะห์นวัตกรรมด้านการวัดผล ประเมินผล และการดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน 5 อันดับ
แรก ดูได้จากตารางที่ 24
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 25 จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.94 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
12,14,19,30,39,40 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 25 จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.96 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 2,9,14,16,19,24,36,39,40 และในความคิดเห็นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
พบว่า นวัต กรรมที่ ถู ก เลื อ ก คื อ นวัต กรรมที่ 25 จ านวน 46 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 46.94 ส าหรั บ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,4,17,19,22,36,39,40
7. ด้า นการวิ จ ัย เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา ในภาพรวม พบว่ า
นวัตกรรมที่ถูกเลื อกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 27 จานวน 115 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.12 และ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,3,4,7,9,27,33,34,36,37,39 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรม
ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 25
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่9 จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.80 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
1,2,3,4,7,27,33,34,36,39 ส่ ว นในความคิ ด เห็ น ของรองผู ้อ านวยการหรื อครู วิ ช าการ พบว่ า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่36 จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.69 สาหรับนวัตกรรม
อื่นๆที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 1,2,3,4,9,27,33,34,37,46 และในความคิดเห็นของครู ผูร้ ับผิดชอบตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 27 จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ
51.02 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,4,9,33,36,37
8.ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งการเรี ยนรู ้ ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 40 จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.82 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูก
เลื อกด้วย ได้แก่ 2,3,4,6,7,9,10,14,16,18,23,39,46 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการพัฒนา
และส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 26
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือนวัตกรรมที่ 40 จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.92 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
2,3,6,7 10,16,18,23,39,46 ส่ วนในความคิ ดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิช าการ พบว่า
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นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 40 จานวน37 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.76 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆ
ที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่2,4,6,7,14,16,18,23,39 และในความคิดเห็ นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลื อก คื อ นวัตกรรมที่ 40 จานวน 38 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.78
สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,6,7,9,16,18,23,46
9. ด้า นการนิ เทศการศึ กษา ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ ถูก เลื อกมากที่ สุด คื อ
นวัตกรรมที่ 2 จานวน 143 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 48.64 และนวัตกรรมอื่ น ๆที่ ถู ก เลื อ กด้วยได้แ ก่
3,4,5,13,16, 22,34,41,42,44 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการนิเทศการศึกษา 5 อันดับแรก ดู
ได้จากตารางที่ 27
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
นวัตกรรมที่ 2 จานวน 53 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.08 สาหรั บนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่
3,5,8,9,13,20,30,41,42,43,44, ส่ วนในความคิดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 2 จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.90 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆ
ที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 4,5,8,16,22,27,30,34,42,44, และในความคิดเห็นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 2 จานวน 46คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.94
สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 4,5,8,16,22,27,30,34,42,44,
10. ด้านการแนะแนว ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรม
ที่ 2 จานวน 119 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 40.48 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูก เลื อกด้วย คื อ 4,8,9 20,22,
23,25,27,30,31,33,37,43,44,46 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านด้านการแนะแนว 5 อันดับแรก
ดูได้จากตารางที่ 28
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
นวัตกรรมที่ 2 จานวน 40 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 40.82 สาหรั บนวัตกรรมอื่ นๆที่ ถูกเลื อกด้วย ได้แก่
4,8,20,23,25,30,31 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วชิ าการ พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 2 จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.69 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่4,9,20,23,27,31,33,37,43,46 และในความคิดเห็นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
พบว่านวัตกรรมที่ ถูก เลื อก คื อ นวัตกรรมที่ 2 จานวน 45 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.92 สาหรั บ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 4,8,9,20,22,23,30,31,43,44
11.ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ในภาพรวม
พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 27 จานวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.24 และ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 1,2,6,7,9,12,15,18,33,34,36,41,42,47 และผลการวิเคราะห์
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นวัตกรรมด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้
จากตารางที่ 29
เมื่อจาแนกตามความคิ ดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่27 จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.76 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้ แ ก่ 2,7,9,34,36,42,47 ส่ ว นในความคิ ด เห็ น ของรองผู ้อ านวยการหรื อครู วิ ช าการ พบว่ า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 27 จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.69 สาหรับนวัตกรรม
อื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่1,2,6,9,15,18,33,34,36,47 และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 27 จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ
63.27 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,7,9,12,33,34,36,41,47
12. ด้านการส่ งเสริ มชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการในภาพรวม พบว่า นวัตกรรม
ที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 18 จานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.66 และนวัตกรรมอื่นๆที่
ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 1,2,4,6,8,9,15,16,20,23,2742,48,49 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการ
ส่ งเสริ มชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 30
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 18 จานวน 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.02 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลื อกด้วย
ได้แก่ 2,9,15, 20,23,42,48,49 ส่ วนในความคิ ดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 18 จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.92 ส าหรั บ นวั ต กรรม
อื่นๆที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 2,6,8,9,15,16,20,23,27,42 และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลื อกคือ นวัตกรรมที่ 18 จานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ
52.04 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,4,9,16,20,23,42,46
13. ด้านการประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 48 จานวน 109 คน คิดเป็ นร้อยละ
37.07 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 1,2,4,5,6,8,9,1315,18,20,22,23,42,45,46 และผล
การวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการประสานความร่ วมมื อในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึ กษาและ
องค์กรอื่น 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 31
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 48 จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ43.88 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
2,6,13,15,18,22,23,45,46 ส่ ว นในความคิ ด เห็ น ของรองผูอ้ านวยการหรื อ ครู วิ ช าการ พบว่ า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 46 จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.80 สาหรับนวัตกรรม
อื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,4,5,13,15,18,42,48 และในความคิดเห็นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่ม
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สาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 48 จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.82
สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,4,8,9,15,18,20,23,42,45,
14. ด้า นการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานวิ ช าการ แก่ บุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก ร
หน่ วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 48 จานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.90 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูก
เลือกด้วย ได้แก่ 1,2,5,9,15,16,18,20,23,27,28,41,42,44,46,47และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้าน
การส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น งานวิ ช าการ แก่ บุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก ร หน่ ว ยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 32
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 48 จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.94 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 1,2,5,9,15,18,20,23,41,42,44 ส่ วนในความคิ ดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
พบว่า นวัตกรรมที่ ถู ก เลื อก คื อ นวัต กรรมที่ 48 จานวน47 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 47.96 ส าหรั บ
นวัตกรรมอื่ นๆที่ ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 1,2,5,9,16,18,23,27,42,46,47 และในความคิดเห็ นของครู
ผูร้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 41 จานวน 35 คน
คิดเป็ นร้อยละ 35.71 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,9,15,18,20,23,28,42,47,48
15. ด้านการจัดทาระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ใน
ภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลื อกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 2 จานวน 171 คน คิดเป็ นร้ อยละ
58.16 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,3,4,7,12,18,20,22,23, 25,26,27,31, 34,36,42,47,4
และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการจัดทาระเบียบและแนวปฏิ บตั ิเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 33
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 2 จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.41 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
1,12,18,20,22,25,26,27,31,34,36,48 ส่ ว นในความคิ ด เห็ น ของรองผูอ้ านวยการหรื อ ครู วิช าการ
พบว่า นวัต กรรมที่ ถู ก เลื อ ก คื อ นวัต กรรมที่ 2 จานวน 53 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 54.08 ส าหรั บ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,3,4,7,1220,23,26,2734,42,47,48 และในความคิดเห็นของครู
ผูร้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 2 จานวน 49 คน
คิดเป็ นร้อยละ 50.00 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,12,18,20,23,26,36,48
16. ด้านการคัดเลือกหนังสื อ แบบเรี ยนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ในภาพรวม พบว่า
นวัต กรรมที่ ถู ก เลื อ กมากที่ สุ ด คื อ นวัต กรรมที่ 2 จ านวน 139 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 47.28 และ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,3,4,10,12,16,22,25,31,32,36,42,46,48 และผลการวิเคราะห์
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นวัตกรรมด้านการคัดเลือกหนังสื อ แบบเรี ยนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้จากตาราง
ที่ 34
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 2 จานวน43 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.12 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 3,12,16,22,31,32,42,46,48 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 42 จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.61 สาหรับนวัตกรรม
อื่ นๆที่ ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 1,2,3,16,22,25,31,36,46 และในความคิดเห็ นของครู ผูร้ ับผิดชอบตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 2 จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ
55.10 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,3,4,10,12,16,42,46,48
17. ด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 36 จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.20 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูก
เลื อกด้วย ได้แก่ 2,3,6,17,20,24,25,26,32,33,39,41,42,45,47,49,50 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรม
ด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 35
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 36 จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.69 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 2,3,24,25,39,41,49,50 ส่ ว นในความคิ ดเห็ น ของรองผูอ้ านวยการหรื อ ครู วิช าการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 36 จานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.04 สาหรับนวัตกรรม
อื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่2,17,20,25,26,32,39,41,47,49,50 และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบ
ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 36 จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 42.86 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 6,24,25,3339,42,45,49,50
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จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน เหมาะสมอันดับ 4 เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้า นตามขอบข่ า ยงาน
วิชาการ ทั้ง 17 ด้าน พบว่า
1. ด้า นการพัฒ นาหรื อ การด าเนิ น การเกี่ ย วกับ การให้ ค วามเห็ น การพัฒ นาสาระ
หลักสู ตรท้องถิ่น ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 22 จานวน 148
คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.34 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,6,9,12,15,16, 18,20,23,27
และผลการวิเคราะห์ นวัตกรรมด้า นการพัฒนาหรื อการดาเนิ นการเกี่ ยวกับการให้ความเห็ นการ
พัฒนาสาระหลักสู ตรท้องถิ่น 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 19
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที 6 จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.78 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
2,15, 18,20,22,23 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 22 จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.17 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆ ที่ถูกเลือก
ด้วย ได้แก่ 1,6,9, 12,18,20,23,27 และในความคิดเห็นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
พบว่า นวัตกรรมที่ ถู ก เลื อก คื อ นวัต กรรมที่ 22 จานวน 56 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 57.14 ส าหรั บ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่1,2,6,15,1618,20,23
2. ด้านวางแผนงานวิชาการ ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ ถูกเลื อกมากที่สุด คื อ
นวัตกรรมที่ 27 จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.82 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
2,3,7,8,9, 16,18,33,34,38,41,46 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านวางแผนงานวิชาการ 5 อันดับ
แรก ดูได้จากตารางที่ 20
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือนวัตกรรมที่ 27 จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ40.82 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 2,3,7 18,4146 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่
ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 27 จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.90 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือก
ด้วย ได้แก่ 3,9, 16,33,34,41,46 และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับ ผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
พบว่า นวัตกรรมที่ ถูกเลื อก คื อ นวัตกรรมที่ 27 จานวน 36 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.73 สาหรั บ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,3,7,8,9,16,18,27,34,38,41
3 .ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ
นวัตกรรมที่ 37 จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.84 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่
1,9,15,16,17,18,19,21,22,23,24,28,31,35,39,42,46,48 และผลการวิเคราะห์ นวัตกรรมด้านการ
จัดการเรี ยนการสอน 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 21
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เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 18 จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.76 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
9,16,17, 22,23,24,28,31,35,37,48 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 37 จานวน51 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.04 สาหรับนวัตกรรม
อื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 15,16,17,18,28,31,39,46 และในความคิ ดเห็ นของครู ผูร้ ั บผิด ชอบตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 46 จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ
39.80 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,16,18,19,21,22,23,31,37,42
4. ด้านการพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษา ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
มากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 23 จานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.70 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือก
ด้วย ได้แก่ 2,5,6,7,9,16,18,20,22,26,27,39,49 และผลการวิเ คราะห์ นวัตกรรมด้า นการพัฒนา
หลักสู ตรของสถานศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 22
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 23 จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.98 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
2,9,16,20,22,26 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 23 จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.12 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 2,5,7,16,18,22,27,39,49 และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
พบว่า นวัตกรรมที่ ถูกเลื อก คื อ นวัตกรรมที่ 23 จานวน 49 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 50.00 ส าหรั บ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,6,9,16,20,22,37,39
5. ด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด
คือ นวัตกรรมที่ 17 จานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.46 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
1,3,9,15,16,18,19,21,22,24,25,32,29,30,32,34,35,37,39,41,46,49,50 และผลการวิเ คราะห์
นวัตกรรมด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 23
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 17 จานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.86 สาหรั บนวัตกรรมอื่นๆที่ถูก เลื อกด้วย
ได้แก่3,16,18,22,23,29,30,32,35,39,50 ส่ วนในความคิดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
พบว่า นวัตกรรมที่ ถู ก เลื อก คื อ นวัต กรรมที่ 17 จานวน 43 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 43.88 ส าหรั บ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,3,9,15,1619,21,32,34,35,37,46,49,50, และในความคิดเห็ น
ของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 39 จานวน
40 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.82 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 3,16,17,18,22,24,25,41
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6. ด้านการวัดผล ประเมินผล และการดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน ในภาพรวม
พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 49 จานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.41 และ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลื อกด้ว ย ได้แก่ 1,2,3,4,6,9,16,21,23,25,27,3436,39,40,44,46,47,50 และผล
การวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการวัดผล ประเมิ นผล และการดาเนิ นการเที ยบโอนผลการเรี ย น 5
อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 24
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 27 จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.84 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 2,6,9, 21,23,34,36,49,40,44,46,47 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
พบว่า นวัตกรรมที่ ถูกเลื อก คื อ นวัตกรรมที่ 49 จานวน 38 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.78 สาหรั บ
นวัตกรรมอื่นๆ ที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 1,2,3,6,21,23,25,27,36,39,40,46,47,50 และในความคิดเห็ น
ของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 49 จานวน
32 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.65 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,3,4,16,23,36,44,46,47
7. ด้า นการวิจยั เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา ในภาพรวม พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลื อกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 47 จานวน 108 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.73 และ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลื อกด้วยได้แก่ 1,2,7,16,20,23,25,26,27,29,32,33,34,36,37,42,45,46 และผล
การวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้
จากตารางที่ 25
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 47 จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.61 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
7,23,29, 32,36,37,42 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่
ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 2 จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.78 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือก
ด้วย ได้แก่ 1,2,16,20, 23,25,32,34,36,37,42,46,47 และในความคิดเห็นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 47 จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.98
สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 16,20,26,27,32,33,34,36,37,42,45
8. ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มี แหล่ งเรี ยนรู ้ ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ ถู ก
เลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 49 จานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.14 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูก
เลื อกด้วย ได้แก่2,3,4,6,8,9,15,16,18,20,22,23,25,27,34,41,42,50 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรม
ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 26
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เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 49 จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.84 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
6,16,18, 20,22,23,25,34,41,42, ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 49 จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.82 สาหรับนวัตกรรม
อื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่3,4,8,9,15,18,27,34,42 และในความคิ ดเห็ นของครู ผูร้ ั บผิด ชอบตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลื อก คือ นวัตกรรมที่ 49 จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ
37.76 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,9,18,20,23,34,42,50
9. ด้านการนิ เทศการศึกษา ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ ถูกเลื อกมากที่ สุด คื อ
นวัตกรรมที่ 9 จานวน 117 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 39.80 และนวัตกรรมอื่ นๆที่ ถูกเลื อกด้วย ได้แก่
1,2,4,5,19, 27,34,35,36,43,46,50 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการนิเทศการศึกษา 5 อันดับ
แรก ดูได้จากตารางที่ 27
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 46 จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.80 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่2,4,9 27,35,43, ส่ ว นในความคิ ด เห็ น ของรองผู ้อ านวยการหรื อครู วิ ช าการ พบว่ า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 9 จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.80 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆ
ที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,4,19, 27,36,43,46 และในความคิดเห็นของครู ผูร้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระ
การเรี ย นรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ ถู ก เลื อก คื อ นวัตกรรมที่ 9 จานวน 40 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 40.82
สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,4,5,34,35,36,43,46,50
10. ด้านการแนะแนว ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรม
ที่ 9 จ านวน 117คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 39.80 และนวัตกรรมอื่ น ๆที่ ถู ก เลื อ กด้วย ได้แ ก่ 2,3,4,8,
19,21,23,26,27,30,31,32,33,38,46,48 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการแนะแนว 5 อันดับ
แรก ดูได้จากตารางที่ 28
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 46 จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ38.78 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 2,9,21, 23,27,30,31,32 ส่ วนในความคิ ดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 9 จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.90 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆ
ที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่2,3,21,23, 26,27,31,33,48 และในความคิดเห็ นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่ ม
สาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 9 จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.78
สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,4,8,19,2123,27,30,38,46
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11. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุ ณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ในภาพรวม
พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 23 จานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.12 และ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,4,9,16,18,20,27,31,33,34,36,41,46,47 และผลการวิเคราะห์
นวัตกรรมด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้
จากตารางที่ 29
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 23 จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.71 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 2,4,9, 27,34,36,46,47,ส่ วนในความคิ ดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิช าการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 23 จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.78 สาหรับนวัตกรรม
อื่นๆที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 2,9,18, 20,27,31,33,41,46 และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิ ดชอบตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 23 จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ
42.86 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆ ที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,4,9,16,27,46,47
12. ด้านการส่ งเสริ มชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการในภาพรวม พบว่า นวัตกรรม
ที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 34 จานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.96 และนวัตกรรมอื่นๆที่
ถู ก เลื อกด้ว ย ได้แ ก่ 1,6,18,20,23,25,32,36,37,42,44,48 และผลการวิเ คราะห์ นวัตกรรมด้า นการ
ส่ งเสริ มชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 30
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 34 จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.98 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 18,20,33 37,42,44,48 ส่ วนในความคิ ดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 34 จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.90 สาหรับนวัตกรรม
อื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่1,6,20, 23,25,32,36,42,48 และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 34 จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ
50.00 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,18,20,36,42,44,48
13. ด้านการประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 23 จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ
29.59 และนวัต กรรมอื่ น ๆที่ ถู ก เลื อ กด้ ว ย ได้ แ ก่ 1,2,8,9,15,16,17, 18,20, 25,34,35,42,
43,44,4548,49และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 31
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 15 จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.69 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
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ได้แก่1,16,17 18,23,34,35,42,43,44,48 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
พบว่า นวัตกรรมที่ ถู ก เลื อก คื อ นวัต กรรมที่ 23 จานวน 30 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 30.61 ส าหรั บ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,8,9,15,16,20,25,42,44,45,48 และในความคิดเห็นของครู
ผูร้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 23 จานวน 25 คน
คิดเป็ นร้อยละ 25.51 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,15,16,25,42,44,45,48,49
14. ด้า นการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานวิ ช าการ แก่ บุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก ร
หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 1 จานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.80 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถู ก
เลือกด้วย ได้แก่2,3,7,15,17,18,20,22,23,25,27,39,42,44,48 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการ
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่ วยงาน สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 32
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 1 จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.90 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 2,7,18, 20,23,25,39,44,48 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 1 จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.90 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆ
ที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,3, 15,20,22,23,25,27,42,48 และในความคิดเห็นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 23 จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.82
สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,17,18,20,25
15. ด้านการจัดทาระเบี ยบและแนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึ กษา
ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 6 จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ
47.62 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่1,2,3,15,16,18,19,21, 22,23,25, 27,36,37,38,41,46,
47 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการจัดทาระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 33
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 6 จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.94 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
1,2,3, 15,16,19,21,25,27,36,41,46 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 6 จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.98 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆ
ที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 1,2,6,18,23,25,36,37,47 และในความคิดเห็ นของครู ผูร้ ับผิดชอบตามกลุ่ ม
สาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 6จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.94
สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,19,22,25,36,38,46,47
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16. ด้านการคัดเลื อกหนังสื อ แบบเรี ยนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ในภาพรวม พบว่า
นวัตกรรมที่ ถูกเลื อกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 46 จานวน 137 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.60 และ
นวัตกรรมอื่ นๆที่ ถู ก เลื อกด้วย ได้แก่ 1,2,3,4,5,7,15,16,22,23,25,27,47 และผลการวิเคราะห์
นวัตกรรมด้านการคัดเลือกหนังสื อแบบเรี ยนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 5 อันดับแรกดูได้จากตารางที่ 34
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 46 จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.10 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แ ก่ 1,2,3,7,16,22,23,47 ส่ ว นในความคิ ดเห็ น ของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิช าการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 3 จานวน 38 คน คิด เป็ นร้อยละ38.78 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆ
ที่ถูกเลือกด้วยได้แก่ 5,7,15, 16,22,23,25,27,46 และในความคิดเห็นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 46 จานวน 56คน คิดเป็ นร้อยละ 57.14
สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,3,4,7,22,25,47
17.ด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 31 จานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.46 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูก
เลื อกด้วย ได้แก่ 1,3,4,17,23,24,32,39,40,41,47,49,50 และผลการวิเคราะห์ นวัตกรรมด้านการ
พัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 35
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
ได้แก่ นวัตกรรมที่ 31 จานวน 39 คน คิดเป็ นร้ อยละ39.80 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูก เลื อกด้วย
ได้แก่ 1,3,4, 23,24,39,40,41,49,50 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วชิ าการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 31 จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.86 สาหรับนวัตกรรม
อื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,3,17,23,32,39,40,47,49,50 และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 40 จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ
40.82 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,3,4,23,31,32,39,49,50
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จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน เหมาะสมอันดับ 5 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านตามขอบข่ายงาน
วิชาการ ทั้ง 17 ด้าน พบว่า
1. การพัฒนาหรื อการดาเนิ นการเกี่ ยวกับการให้ความเห็ นการพัฒนาสาระหลักสู ตร
ท้องถิ่น ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 23 จานวน 105 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 35.71 และนวัตกรรมอื่ นๆที่ ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 1,3,4,6,7,13, 16,18, 22,23, 25,27,
34,36,39,42,46,47 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการพัฒนาหรื อการดาเนิ นการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสู ตรท้องถิ่น 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 19
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที22 จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.82 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
6,7,9,13, 16,18,23,25,34,39,42,46 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 42 จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.73 สาหรับนวัตกรรม
อื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 7,16, 22,23,25,34,36,37,47 และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า เลื อกนวัตกรรมที่ถูกเลื อก คือ นวัตกรรมที่ 23 จานวน 52 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 53.06 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,3,4,18,22,25,27,34,36,42
2. ด้านวางแผนงานวิชาการ ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ ถูกเลื อกมากที่สุด คื อ
นวัตกรรมที่ 46 จานวน108 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.73 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 4,7,
9,15,18,20,25,27,34,39,44,47 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านวางแผนงานวิชาการ 5 อันดับแรก
ดูได้จากตารางที่ 20
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือนวัตกรรมที่ 9 จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.78 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
4,18,20,25,34,44,46,47ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า นวัตกรรม
ที่ถูกเลื อก คือ นวัตกรรมที่ 46 จานวน 38 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.78 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูก
เลื อกด้วย ได้แก่ 7,15,18,25,27,34,39 และในความคิ ดเห็ นของครู ผูร้ ั บผิดชอบตามกลุ่ มสาระการ
เรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 47 จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.73 สาหรับ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 9,18,25,34,39,46
3. ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ
นวัตกรรมที่ 49 จานวน 93 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.63 และนวัตกรรมอื่ นๆที่ ถูกเลื อกด้วย ได้แก่
1,2,3,12,16,18,22,24,26,28,2930,39,42,43 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการจัดการเรี ยนการ
สอน 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 21
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เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
ได้แก่ นวัตกรรมที่ 49 จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.82 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 12,16 22,24,28,37,39,42,43,45 ส่ วนในความคิดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
พบว่า นวัตกรรมที่ ถู ก เลื อก คื อ นวัตกรรมที่ 28 จานวน 35 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 35.71 ส าหรั บ
นวัตกรรมอื่ นๆที่ ถูก เลื อกด้วย ได้แก่ 1,2,3,16,18,22,39,42,43,49 และในความคิ ดเห็ นของครู
ผูร้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 49 จานวน 30 คน
คิดเป็ นร้อยละ 30.61 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 1,2,18,22,24,26,28,29,30,42,43
4. ด้านการพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษาในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมาก
ที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 16 จานวน 116
คน คิดเป็ นร้อยละ39.46 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือก
ด้ว ย ได้แ ก่ 1,2,6,9,12,17,18,22,25,27,41,42,50 และผลการวิ เ คราะห์ น วัต กรรมด้า นการพัฒ นา
หลักสู ตรของสถานศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 22
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
ได้แก่ นวัตกรรมที่ 16 จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.94 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 6,12, 17,18,22,25,41,42 ส่ วนในความคิดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 16 จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.80 สาหรับนวัตกรรม
อื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่1,2,9,18,25,41,42 และในความคิดเห็นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลื อก คือ นวัตกรรมที่ 16 จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.63
สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,12,18,25,27,41,42,50
5. ด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด
คือ นวัตกรรมที่ 39 จานวน 68 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.13 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่
1,4,5,15,17,18,20,22,25,27,30,31,34,36,37,39,40,41,42,4749,50 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรม
ด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 23
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 22 จานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.49 สาหรั บนวัตกรรมอื่นๆที่ถูก เลื อกด้วย
ได้แก่ 4,5,18, 20,30,31,37,39,40,49,50 ส่ วนในความคิดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
พบว่า นวัตกรรมที่ ถู ก เลื อก คื อ นวัต กรรมที่ 39 จานวน 27 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 27.55 ส าหรั บ
นวัตกรรมอื่นๆที่ ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 15,17,18,20,22,25,34,36,40,50 และในความคิดเห็นของครู
ผูร้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 20 จานวน 25 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 25.51 สาหรั บนวัตกรรมอื่นๆที่ ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 1,18,22,27,36,39,40,41,42 ,
47,49,50
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6. ด้านการวัดผล ประเมินผล และการดาเนิ นการเทียบโอนผลการเรี ยน ในภาพรวม
พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 39 จานวน 104 คนคิ ดเป็ นร้ อ ยละ35.37และ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,3,18,22,25,27,30,31,32,33,36,40,42,46,47, 48,49,50 และผล
การวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการวัดผล ประเมินผล และการดาเนิ นการเทียบโอนผลการเรี ยน 5
อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 24
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 39 จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.69 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
2,25,27, 31,32,33,42,47,48,50 ส่ วนในความคิดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 39 จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.84 สาหรับนวัตกรรม
อื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 3,22,25,33,36,46,50 และในความคิดเห็ นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 50 จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.63
สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 18,25,22,30,33,39,40,47,49
7. ด้า นการวิจยั เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา ในภาพรวม พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลื อกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 33 จานวน 101 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.35 และ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 3,4,7,18,19,22,24,25,27,31,34,36,37,39,41,42,43,46,47,48,50
และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 5 อันดับ
แรก ดูได้จากตารางที่ 25
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 48 จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.65 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
4,19,33, 34,36,37,39,41,42,47 ส่ วนในความคิดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 33 จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.84 สาหรับนวัตกรรม
อื่นๆที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 3,18,25,27,36,37,41,43,46,48 และในความคิดเห็ นของครู ผูร้ ับผิดชอบ
ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 33 จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 31.63 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 4,7,22,24,25,31,36,39,41,43,46,48,50,
8. ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มี แหล่ งเรี ยนรู ้ ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ ถู ก
เลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 24 จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.35 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูก
เลื อกด้วย ได้แก่ 1,2,3,9,15,18,19,22,25,27,30,36,37,39,41,44,46,47,49,50 และผลการวิเคราะห์
นวัตกรรมด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 26
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 24 จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.71 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
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15,18,19,22,25,30,36,39,46,47,49,50 ส่ วนในความคิ ดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 24 จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.63 ส า ห รั บ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 1,3,9,18,2527,36,37,39,46,41,44,47,50 และในความคิดเห็ น
ของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 24 จานวน
35 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.71สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,18,25,27,37, 40,42,44,
46,47,49,50
9. ด้านการนิ เทศการศึกษา ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ ถูกเลื อกมากที่ สุด คื อ
นวัตกรรมที่ 8 จานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.12 และนวัตกรรมอื่นๆที่ ถูกเลื อกด้วย ได้แก่
1,2,4,5, 9, 25,34,35,36,37,42,43,44,46 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการนิ เทศการศึกษา 5
อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 27
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่34 จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.84 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 1,5,8, 9,35,43,44 ส่ ว นในความคิ ด เห็ น ของรองผู ้อ านวยการหรื อครู วิ ช าการ พบว่ า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 8 จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.82 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆ
ที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 1,2,4, 5,9,25,36,42,44,46 และในความคิดเห็นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 8 จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.86
สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,5,9,34,35,36,37,43,44
10. ด้านการแนะแนว ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรม
ที่ 8 จานวน 101 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.35 และนวัตกรรมอื่ นๆที่ ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 1,2,3,7,9,
16,22,25,26,33,34,35,36,37,38,39,47 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการแนะแนว 5 อันดับแรก
ดูได้จากตารางที่ 28
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 34 จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.82 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 1,2,8,9, 22,25,33,35,37 ส่ วนในความคิดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 8 จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.65 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆ
ที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่1,2,3,7, 9,22,25,26,34,35,36,37,39,47 และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบ
ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 8 จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 31.63 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,16,22,29,34,35,38
11. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ในภาพรวม
พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 33 จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.39 และ
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นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,3,4,5,7,9,16,18,19,22,23,25, 27,34,36,39,42,44, 45,46,47
และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 29
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 33 จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.94 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 1,5,9, 19,22,23,27,39,46,47ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 9 จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.67 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆ
ที่ ถู ก เลื อ กด้ ว ย ได้ แ ก่ 1,4,5,16,1822,23,25,27,33,34,39,42,47
และในความคิ ด เห็ น ของครู
ผูร้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 33 จานวน 30 คน
คิดเป็ นร้อยละ 30.61 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 3,4,7,9,22,23,25,36,39,44,45,47
12. ด้ า นการส่ ง เสริ มชุ ม ชนให้ มี ค วามเข้ม แข็ ง ทางวิ ช าการ ในภาพรวม พบว่ า
นวัตกรรมที่ ถู ก เลื อ กมากที่ สุ ด คื อ นวัตกรรมที่ 23 จ านวน 132 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 44.90และ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 1,2,3,4,5,7,9,16,20,22,27,28,30,34,36,42,43,44 และผลการ
วิเคราะห์นวัตกรรมด้านการส่ งเสริ มชุ มชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 5 อันดับแรก ดูได้จาก
ตารางที่ 30
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 23 จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.92 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 2,4,7,9,20,22,27,30,34,36,42,43 ส่ วนในความคิดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
พบว่า นวัตกรรมที่ ถู ก เลื อก คื อ นวัต กรรมที่ 23 จานวน 43 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 43.88 ส าหรั บ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 2,3,5,7,20,27,28,34,36,42,44 และในความคิดเห็นของครู
ผูร้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 23 จานวน 44 คน
คิดเป็ นร้อยละ 44.90 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,5,7,16,27,36,42,43
13.ด้านการประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลื อกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 1 จานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ
27.21 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,3,5,6,7,15,16,18,23,25,27,36,42,43,44,45,46 และ
ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 31
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่1 จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.65 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่2,6,18,25,42,44 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่
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ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 18 จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.59 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือก
ด้วย ได้แก่ 1,2,3,6,15,16,23,27,36,42,43,44,46 และในความคิ ดเห็ นของครู ผรู ้ ั บผิดชอบตามกลุ่ ม
สาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 1 จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.49
สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 2,5,6,7,15,18,23,44,45
14. ด้า นการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานวิ ช าการ แก่ บุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก ร
หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 2 จานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.67 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือก
ด้วย ได้แก่1,15,16, 20,23,27,32,35,36,39,42,46 และผลการวิเคราะห์ นวัตกรรมด้านการส่ งเสริ ม
และสนับ สนุ นงานวิช าการ แก่ บุ ค คล ครอบครั ว องค์ก ร หน่ วยงาน สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จดั การศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้จากตารางที่ 32
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก คือ นวัตกรรมที่ 2 จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.73 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย
ได้แก่ 1,15,16, 20,23,27,32,46 ส่ วนในความคิ ดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 2 จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.51 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆ
ที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,15,20, 23,36,42,46 และในความคิดเห็นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ ถู กเลื อก คื อ นวัตกรรมที่ 2 จานวน 38 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.78
สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,15, 16,20,23,27,35,39,42,46
15. ด้านการจัดทาระเบียบและแนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับงานด้านวิชาการของ ในภาพรวม
พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 3 จานวน 124 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.18และ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 2,6,7,9,16,20,22,23,25,26,27,33,34,36,42,46,47 และผลการ
วิเคราะห์นวัตกรรมด้านการจัดทาระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ 5 อันดับแรก
ดูได้จากตารางที่ 33
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก ได้แก่ นวัตกรรมที่ 3,33 จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.24 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือก
ด้วย ได้แก่2,6,16,25,27,36,42,47 ส่ วนในความคิดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 3 จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.69 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆ
ที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่2,6,9,16,23,25,27,33,34,42,46,47 และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลื อก คือ นวัตกรรมที่ 3 จานวน 29 คน คิดเป็ นร้ อยละ
29.59 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 7,9,20,22,25,26,27,33,36,42,46,47
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16. ด้านการคัดเลือกหนังสื อ แบบเรี ยนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ในภาพรวม พบว่า
นวัตกรรมที่ถู กเลื อกมากที่สุ ด คือ นวัตกรรมที่ 16 จานวน 115 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 39.12 และ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,3,5,6,7,12,21,25,34,36,37,40,42,45,46,47,48,50 และผล
การวิเคราะห์นวัตกรรมด้านการคัดเลือกหนังสื อ แบบเรี ยนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 5 อันดับแรก ดูได้
จากตารางที่ 34
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือก ได้แก่ นวัตกรรมที่ 3 จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.73 ส าหรั บ นวัต กรรมอื่ น ๆที่ ถู ก
เลือกด้วย ได้แก่1,2, 6,7,16,25,36,40,42,45,47,50 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู
วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 36 จานวน 50 ค น คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 51.02
สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,2,6,12,1625,37,42,46 และในความคิ ด เห็ น ของครู
ผูร้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 16 จานวน 52 คน
คิดเป็ นร้อยละ 53.06 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่ 1,5,21,25,34,36,42,45,47,48
17. ด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในภาพรวม พบว่า นวัตกรรมที่ถูก
เลือกมากที่สุด คือ นวัตกรรมที่ 2 จานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.44 และนวัตกรรมอื่นๆที่ถูก
เลื อกด้วย ได้แก่ 1,4,14,16,19,25,31,36,39,40,42,44,46,49,50 และผลการวิเคราะห์นวัตกรรมด้าน
การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 5 อันดับแรกดูได้จากตารางที่ 35
เมื่อจาแนกตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
คือ นวัตกรรมที่ 2จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ43.88 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆ ที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่
1,4,14, 16,19,25,31,36,39,42,44,46,49,50 ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
พบว่า นวัตกรรมที่ ถู ก เลื อก คื อ นวัต กรรมที่ 40 จานวน 33 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 33.67 ส าหรั บ
นวัตกรรมอื่นๆที่ถูกเลื อกด้วย ได้แก่ 2,16,25,39,44,49,50 และในความคิดเห็นของครู ผรู ้ ับผิดชอบ
ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่านวัตกรรมที่ถูกเลือก คือ นวัตกรรมที่ 2จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ
40.82 สาหรับนวัตกรรมอื่นๆ ที่ถูกเลือกด้วย ได้แก่1,16,39,40,44,49,50
จากนั้นผูว้ จิ ยั ได้ทาการสรุ ปผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่
เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามขอบข่ายงานวิชาการเป็ นรายด้าน ทั้ง 17 ด้าน
และเรี ยงลาดับ นวัตกรรมที่ที่ถูกเลือกอย่างเหมะสม 5 อันดับแรก ทั้ง 17 ด้าน ดังตารางที่ 19-35
ต่อไปนี้

ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ 1 การพัฒนาหรื อการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสู ตรท้องถิ่น

อันดับ
ที่

นวัตกรรม
ที่เลือก(คน)

1
2
3
4
5

1
2
18
6
22

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

67
54
41
38
40

68.37
55.10
41.84
38.78
40.82

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

1
2
18
22
42

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่เลือก
ร้อยละ
(คน)

66
75
56
56
36

67.35
76.53
57.14
57.14
36.73

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

1
2
18
22
23

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

66
66
58
56
52

67.35
67.35
59.18
57.14
53.06

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

1
2
18
22
23

ภาพรวม
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

199
195
155
148
105

67.69
66.33
52.72
50.34
35.71

อันดับ
ที่
1
2
3
4
5

214

215
จากตารางที่ 11 ในภาพรวม พบว่า ด้านที่ 1 การพัฒนาหรื อการดาเนิ นการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสู ตรท้องถิ่น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเลือกนวัตกรรมที่ 1 คือ
นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School- Based Management) เป็ นอันดับที่ 1
จานวน 199 คน ร้อยละ 67.69 ลาดับรองลงมาเป็ นนวัตกรรมที่ 2,18,22 และ 23 ตามลาดับ (คิดเป็ น
ร้อยละ 66.33,52.72,50.34 และ 35.71 ตามลาดับ )
เมื่อจาแนกตามความคิดของผูอ้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
และครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในด้านที่ 1 เลือก
นวัตกรรมที่ 1 เป็ นอันดับ 1 ( คิดเป็ นร้อยละ 68.37, 67.35 และ 67.35 ตามลาดับ) ลาดับรองลงมา
ตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา เป็ นนวัตกรรมที่ 2,18,6 และ22 ตามลาดับ (คิดเป็ น
ร้อยละ 55.10,41.84,38.78 และ 40.82 ตามลาดับ) ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู
วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่ 2,18,22 และ 42 ตามลาดับ (คิด
เป็ นร้อยละ 76.53,57.14,57.14 และ 36.73 ตามลาดับ) และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่ 2,18,22 และ 23
ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 67.35,59.18,57.14 และ 53.06 ตามลาดับ)

ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 2 การวางแผนงานวิชาการ

อันดับ
ที่

นวัตกรรม
ที่เลือก(คน

1
2
3
4
5

1,37
36
34
27
9

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

62
41
43
40
38

63.27
41.84
43.88
40.82
38.78

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

1,36
36
34
27
46

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

54
42
46
44
38

55.10
42.86
46.94
44.90
38.78

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

1,37
2
34
27
47

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

58
25
33
36
36

59.18
25.51
33.67
36.73
36.73

นวัตกรรมที่
ถูกเลือก

1,37
36
34
27
46

ภาพรวม
จานวนที่ ร้อยละ อันดับ
ที่
เลือก (คน)

174
125
122
120
108

59.18
42.52
41.50
40.82
36.73

1
2
3
4
5

216

217

จากตารางที่ 12 ในภาพรวม พบว่ า ด้า นที่ 2 การวางแผนงานวิ ช าการ ผู ้บ ริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเลื อกนวัตกรรมที่ 1,37 คือ นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
(School- Based Management) และนวัตกรรมการบริ หารแบบผสมผสาน (Mixed Management)
เป็ นอันดับที่ 1 จานวน 174 คน ร้อยละ 59.18 ลาดับรองลงมาเป็ นนวัตกรรมที่ 36,34,27 และ 46
ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 42.52,41.50,40.82 และ 36.73 ตามลาดับ )
เมื่อจาแนกตามความคิดของผูอ้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
และครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในด้านที่ 2 เลือก
นวัตกรรมที่ 1,37 เป็ นอันดับ 1( คิดเป็ นร้อยละ 63.27, 55.10 และ 59.18 ตามลาดับ) ลาดับรองลงมา
ตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา เป็ นนวัตกรรมที่ 36,34,27และ9 ตามลาดับ (คิดเป็ น
ร้อยละ 41.84,43.88,40.82 และ 38.78 ตามลาดับ) ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู
วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่ 36,34,27 และ 46 ตามลาดับ
(คิดเป็ นร้อยละ 42.86,46.94,44.90 และ 38.78 ตามลาดับ) และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบ
ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่ 2,34,27 และ
47 ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 25.51,33.67,36.73 และ 36.73 ตามลาดับ)

ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 3 การจัดการเรี ยนการสอน

อันดับ
ที่
1
2
3
4
5

นวัตกรรม
ที่เลือก
(คน)
30
39
37
18
49

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่
เลือก (คน)

ร้อยละ

57
52
50
37
40

58.16
53.06
51.02
37.76
40.82

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

รองผูอ้ านวยการ
นวัตกรรม
ที่ถกู เลือก
30
39
17
37
28

จานวนที่
เลือก (คน)

ร้อยละ

42
49
52
51
35

42.86
50.00
53.06
52.04
35.71

นวัตกรรม
ที่ถกู เลือก
30
39
17
46
49

จานวนที่
เลือก (คน)

ร้อยละ

62
56
55
39
30

63.27
57.14
56.12
39.80
30.61

ภาพรวม
นวัตกรรม
ที่ถกู เลือก
30
39
17
37
49

จานวนที่
เลือก (คน)

ร้อยละ

161
157
146
123
93

54.76
53.40
49.66
41.84
31.63

อันดับ
ที่
1
2
3
4
5

218

216
219

จากตารางที่ 13 ในภาพรวม พบว่า ด้านที่ 3 การจัดการเรี ยนการสอน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเลื อกนวัตกรรมที่ 30 คือ การสอนนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล (Individual Teaching) เป็ น
อัน ดับ ที่ 1 จ านวน 161 คน ร้ อ ยละ 54.76 ล าดับรองลงมาเป็ นนวัต กรรมที่ 39 ,17,37 และ 49
ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 53.40,49.66,41.84 และ 31.63ตามลาดับ)
เมื่อจาแนกตามความคิดของผูอ้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
และครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในด้านที่ 3 เลือก
นวัตกรรมที่ 30 เป็ นอันดับ 1 ( คิดเป็ นร้อยละ 58.16, 42.86 และ 63.27ตามลาดับ) ลาดับรองลงมา
ตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา เป็ นนวัตกรรมที่ 39,37,18 และ 49 ตามลาดับ (คิด
เป็ นร้อยละ 53.06,51.02,37.76 และ 40.82ตามลาดับ) ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อ
ครู วชิ าการ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่ 39,17,37 และ 28 ตามลาดับ
(คิดเป็ นร้อยละ 50.00,53.06,52.04 และ 35.71 ตามลาดับ) และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบ
ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่ 39,17,46 และ
49 ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 57.14,56.12,39.80 และ 30.61 ตามลาดับ)

ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 4 การพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษา
ผูอ้ านวยการ
รองผูอ้ านวยการ
อันดั นวัตกรรม จานวนที่ ร้อยละ นวัตกรรม จานวนที่ ร้อยละ
ที่ถกู เลือก
บ
ที่เลือก เลือก (คน)
เลือก (คน)
ที่
(คน)
1
1
56
57.14
1
57
58.16
2
2
44
44.90
2
65
66.33
3
37
43
43.88
18
50
51.02
4
23
48
48.98
23
55
56.12
5
16
46
46.94
16
39
39.80

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก
1
2
18
23
16

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาพรวม
จานวนที่ ร้อยละ นวัตกรร จานวนที่ ร้อยละ อันดับ
มที่ถูก
ที่
เลือก (คน)
เลือก
เลือก
(คน)
52
53.06
1
165
56.12
1
50
51.02
2
159
54.08
2
63
64.29
18
155
52.72
3
49
50.00
23
152
51.70
4
31
31.63
16
116
39.46
5
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จากตารางที่ 14 ในภาพรวม พบว่า ด้านที่ 4 การพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษา ผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานเลื อกนวัตกรรมที่ 1 คื อ นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้โรงเรี ย นเป็ นฐาน
(School- Based Management) เป็ นอันดับที่ 1 จานวน165 คน ร้อยละ 56.12 ลาดับรองลงมาเป็ น
นวัตกรรมที่ 2,18,23 และ 16 ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ54.08,52.72,51.70 และ39.46ตามลาดับ )
เมื่อจาแนกตามความคิดของผูอ้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
และครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในด้านที่ 4 เลือก
นวัตกรรมที่ 1 เป็ นอันดับ 1 ( คิดเป็ นร้อยละ 57.14, 58.16 และ 53.06 ตามลาดับ) ลาดับรองลงมา
ตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา เป็ นนวัตกรรมที่ 2,37,23และ
16 ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 44.90,43.88,48.98 และ46.94 ตามลาดับ) ส่ วนในความ
คิ ด เห็ น ของรองผูอ้ านวยการหรื อ ครู วิ ช าการ พบว่ า นวัต กรรมที่ ถู ก เลื อ กล าดับ รองลงมา คื อ
นวัตกรรมที่ 2,18,23 และ 16 ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 66.33,51.02,56.12 และ 39.80 ตามลาดับ)
และในความคิดเห็นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับ
รองลงมา คือ นวัตกรรมที่ 2,18,23 และ 16 และตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 51.02,64.29,50.00 และ
31.63 ตามลาดับ)

ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 5 การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
อันดับ
ที่

นวัตกรรม
ที่เลือก(คน)

1
2
3
4
5

49
50
28
17
22

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

63
63
43
42
24

64.29
64.29
43.88
42.86
24.49

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

49
50
28
17
39

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

67
65
45
43
27

68.37
66.33
45.92
43.88
27.55

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

1
50
28
39
20

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

40
40
55
40
25

40.82
40.82
56.12
40.82
25.51

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

49
50
28
17
39

ภาพรวม
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

169
168
143
116
68

57.48
57.14
48.64
39.46
23.13

อันดับ
ที่

1
2
3
4
5
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จากตารางที่ 15 ในภาพรวม พบว่า ด้า นที่ 5 การพัฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเลื อกนวัตกรรมที่ 49 คื อ นวัตกรรมการบริ หารแบบพัฒนาคุณภาพศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) เป็ นอันดับ
ที่ 1 จานวน 169 คน ร้อยละ 57.48 ลาดับรองลงมาเป็ นนวัตกรรมที่ 50,28,17 และ 39 ตามลาดับ
(คิดเป็ นร้อยละ 57.14,48.64,39.46 และ 23.13 ตามลาดับ )
เมื่อจาแนกตามความคิดของผูอ้ านวยการสถานศึก ษา และรองผูอ้ านวยการหรื อครู
วิชาการ พบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในด้านที่ 5 เลือกนวัตกรรมที่ 49 เป็ นอันดับ 1 (คิดเป็ น
ร้ อยละ 64.29 และ 68.37 ตามลาดับ) ส่ วนในความคิดเห็ นของครู ผูร้ ับผิดชอบตามกลุ่ มสาระการ
เรี ยนรู ้ พบว่า เลื อกนวัตกรรมที่ 1 เป็ นอันดับ 1 (คิดเป็ นร้อยละ 40.82) ลาดับรองลงมาตามความ
คิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา เป็ นนวัตกรรมที่ 50,28,17 และ 22 ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ
64.29,43.88,42.86 และ 24.49 ตามลาดับ) ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่ 50,28,17 และ 39 ตามลาดับ (คิดเป็ น
ร้อยละ66.33,45.92,43.88 และ 27.55 ตามลาดับ) และในความคิดเห็นของครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่ 50,28,39 และ 20 และ
ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 40.82,56.12,40.82 และ 25.51 ตามลาดับ)

ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ 6 การวัดผล ประเมินผล และการดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน
อันดับ
ที่

นวัตกรรม
ที่เลือก(คน)

1
2
3
4
5

2
9
25
27
39

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

55
45
46
41
34

56.12
45.92
46.94
41.84
34.69

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

2
9
25
49
39

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

48
45
47
38
41

48.98
45.92
47.96
38.78
41.84

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

2
9
25
49
50

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

45
52
46
32
31

45.92
53.06
46.94
32.65
31.63

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

2
9
25
49
39

ภาพรวม
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

148
142
139
110
104

50.34
48.30
47.28
37.41
35.37

อันดับ
ที่

1
2
3
4
5
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จากตารางที่ 16 ในภาพรวม พบว่า ด้านที่ 6 การวัดผล ประเมินผล และการดาเนิ นการเทียบ
โอนผลการเรี ยน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเลือกนวัตกรรมที่ 2 คือ นวัตกรรมการบริ หารแบบ
มีส่วนร่ วม (Participation) เป็ นอันดับที่ 1 จานวน148 คน ร้อยละลาดับรองลงมาเป็ นนวัตกรรมที่
และตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละและตามลาดับ )
เมื่อจาแนกตามความคิดของผูอ้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
และครู ผูร้ ั บผิดชอบตามกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า มี ความคิ ดเห็ นสอดคล้องกันในด้านที่ เลื อก
นวัตกรรมที่ เป็ นอันดับ 1 ( คิดเป็ นร้ อยละ และตามลาดับ) ลาดับรองลงมาตามความคิดเห็นของ
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา เป็ นนวัตกรรมที่ และตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละและตามลาดับ) ส่ วนใน
ความคิ ดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับรองลงมา คือ
นวัตกรรมที่ และตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละและตามลาดับ)และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบ
ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่และตามลาดับ
(คิดเป็ นร้อยละและตามลาดับ)

ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ 7 การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
อันดับ
ที่

นวัตกรรม
ที่เลือก(คน)

1
2
3
4
5

36
34
9
47
48

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

38
40
39
30
32

38.78
40.82
39.80
30.61
32.65

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

1,36
34
36
27
33

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

52
34
34
38
41

53.06
34.69
34.69
38.78
41.84

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

36
34
27
47
33

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

40
43
50
48
31

40.82
43.88
51.02
48.98
31.63

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

36
34
27
47
33

ภาพรวม
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

130
117
115
108
101

44.22
39.80
39.12
36.73
34.35

อันดับ
ที่

1
2
3
4
5
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จากตารางที่ 17 ในภาพรวม พบว่า ด้า นที่ 7 การวิจยั คุ ณภาพในสถานศึ ก ษา ผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานเลื อ กนวัตกรรมที่ คื อ เป็ นอัน ดับ ที่ 1 จ านวนคน ร้ อ ยละ 44.22 ล าดับ
รองลงมาเป็ นนวัตกรรมที่ 34,27,47 และ 33 ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 39.80,39.12,36.73 และ34.35
ตามลาดับ )
เมื่อจาแนกตามความคิดของผูอ้ านวยการสถานศึก ษา และครู ผูร้ ั บ ผิดชอบตามกลุ่ ม
สาระการเรี ยนรู้ พบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในด้านที่ 7 เลือกนวัตกรรมที่ 36 เป็ นอันดับ 1
( คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 38.78 และ 40.82 ตามล าดั บ ) ส่ ว นในความคิ ด เห็ น ของรอง
ผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า เลือกนวัตกรรมที่ 1,36 เป็ นอันดับ 1 ( คิดเป็ นร้อยละ 53.06)
ลาดับรองลงมาตามความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา เป็ นนวัตกรรมที่ 34,9,47 และ 48
ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 40.82,39.80,30.61 และ 32.65 ตามลาดับ) ส่ วนในความคิดเห็นของรอง
ผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่ 34,36,27
และ 33 ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 34.69,34.69,38.78 และ 41.84 ตามลาดับ) และในความคิดเห็น
ของครู ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบตามกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ พบว่า นวัต กรรมที่ ถู ก เลื อ กล าดับ รองลงมา คื อ
นวัตกรรมที่ 34,27,47 และ 33 ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ43.88,51.02,48.98 และ 31.63 ตามลาดับ)

ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 8 การพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้
อันดับ
ที่
1
2
3
4
5

ผูอ้ านวยการ
นวัตกรรม จานวนที่ ร้อยละ
ที่เลือก(คน) เลือก (คน)
41,50
52
53.06
46
34
34.69
40
45
45.92
49
41
41.84
24
35
35.71

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก
50
46
40
49
24

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)
40
40.82
55
56.12
37
37.76
40
40.82
31
31.63

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก
1,50
46
40
49
24

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)
48
48.98
33
33.67
38
38.78
37
37.76
35
35.71

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก
50
46
40
49
24

ภาพรวม
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)
140
47.62
122
41.50
120
40.82
118
40.14
101
34.35

อันดับ
ที่
1
2
3
4
5
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จากตารางที่ 18 ในภาพรวม พบว่า ด้า นที่ 8 การพัฒ นาและส่ ง เสริ ม ให้มี แหล่ ง เรี ย นรู ้
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเลื อกนวัตกรรมที่ 50 คือ นวัตกรรมการบริ หารแบบศูนย์การเรี ยนรู้
คอมพิวเตอร์ (office station unit) เป็ นอันดับที่ 1 จานวน140 คน ร้อยละ47.62 ลาดับรองลงมาเป็ น
นวัตกรรมที่ 46,40,49 และ 24 ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ41.50,40.82,40.14 และ 34.35 ตามลาดับ )
เมื่อจาแนกตามความคิดของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า เลือกนวัตกรรมที่ 41,50 เป็ นอันดับ 1
(คิดเป็ นร้อยละ53.06) รองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า เลื อกนวัตกรรมที่ 50 เป็ นอันดับ 1
(คิดเป็ นร้อยละ40.82) และครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า เลื อกนวัตกรรมที่ 1,50
เป็ นอันดับ 1 (คิดเป็ นร้อยละ 48.98) ลาดับรองลงมาตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา
เป็ นนวัตกรรมที่ 46,40,49 และ 24 ตามล าดับ (คิ ดเป็ นร้ อยละ 34.69,45.92,41.84 และ 35.71
ตามลาดับ) ส่ วนในความคิดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือก
ลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่ 46,40,49 และ 24 ตามลาดับ (คิดเป็ นร้ อยละ 56.12,37.76,40.82
และ31.63 ตามล าดับ) และในความคิ ดเห็ นของครู ผูร้ ั บผิดชอบตามกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ พบว่า
นวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่ 46,40,49 และ 24 ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ
33.67,38.78,37.76 และ35.71 ตามลาดับ)

ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 9 การนิเทศการศึกษา
อันดับ
ที่

นวัตกรรม
ที่เลือก(คน)

1
2
3
4
5

4
5
2
46
34

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

62
64
53
39
41

63.27
65.31
54.08
39.80
41.84

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

4
5
2
9
8

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

52
51
44
39
40

53.06
52.04
44.90
39.80
40.82

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

4
5
2
9
8

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

53
46
46
40
42

54.08
46.94
46.94
40.82
42.86

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

4
5
2
9
8

ภาพรวม
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

167
161
143
117
115

56.80
54.76
48.64
39.80
39.12

อันดับ
ที่

1
2
3
4
5
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จากตารางที่ 19 ในภาพรวม พบว่า ด้านที่ 9 นวัตกรรมการนิ เทศการศึกษา ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเลือกนวัตกรรมที่ 4 คือ นวัตกรรมการบริ หารแบบการสอนงาน (Coaching)
เป็ นอันดับที่ 1 จานวน 167 คน ร้อยละ56.80 ลาดับรองลงมาเป็ นนวัตกรรมที่ 5,2,9 และ 8 ตามลาดับ
(คิดเป็ นร้อยละ 54.76,48.64,39.80 และ 39.12 ตามลาดับ)
เมื่อจาแนกตามความคิดของผูอ้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
และครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในด้านที่ 9 เลือก
นวัตกรรมที่ 4 เป็ นอันดับ 1 ( คิดเป็ นร้อยละ 63.27, 53.06 และ 54.08 ตามลาดับ) ลาดับรองลงมา
ตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา เป็ นนวัตกรรมที่ 5,2,46 และ 34 ตามลาดับ (คิดเป็ น
ร้อยละ 65.31,54.08,39.80 และ 41.84 ตามลาดับ) ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู
วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่ 5,2,9 และ 8 และตามลาดับ (คิด
เป็ นร้อยละ 52.04, 44.90,39.80 และ 40.82 ตามลาดับ) และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่ 5,2,9 และ 8 และ
ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 46.94,46.94,40.82 และ 42.86 ตามลาดับ)

ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 10 การแนะแนว
อันดับ
ที่

นวัตกรรม
ที่เลือก(คน)

1
2
3
4
5

4
5
2
46
34

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

66
33
40
38
40

67.35
33.67
40.82
38.78
40.82

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

4
5
2
9
8

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่เลือก
ร้อยละ
(คน)

61
39
34
44
32

62.24
39.80
34.69
44.90
32.65

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

4
5
2
9
8

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

56
49
45
38
31

57.14
50.00
45.92
38.78
31.63

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

4
5
2
9
8

ภาพรวม
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

183
151
119
117
101

62.24
51.36
40.48
39.80
34.35

อันดับ
ที่

1
2
3
4
5
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จากตารางที่ 20 ในภาพรวม พบว่า ด้านที่ 10การแนะแนว ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลือกนวัตกรรมที่ 4 คือ นวัตกรรมการบริ หารแบบการสอนงาน (Coaching) เป็ นอันดับที่ 1 จานวน
183 คน ร้อยละ62.24 ลาดับรองลงมาเป็ นนวัตกรรมที่ 5,2,9 และ 8 และตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ
และตามลาดับ )
เมื่อจาแนกตามความคิดของผูอ้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
และครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในด้านที่ 10 เลือก
นวัตกรรมที่ 4 เป็ นอันดับ 1 ( คิดเป็ นร้อยละ67.35,62.24 และ 57.14 ตามลาดับ) ลาดับรองลงมาตาม
ความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา เป็ นนวัตกรรมที่ 5,2,46 และ 34 ตามลาดับ ( คิดเป็ นร้อย
ละ 33.67,40.82,38.78 และ 40.82 ตามลาดับ) ส่ วนในความคิ ดเห็ นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู
วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่5,2,9 และ 8 และตามลาดับ (คิด
เป็ นร้อยละ 39.80,34.69,44.90 และ 32.65 ตามลาดับ) และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่ 5,2,9 และ 8 และ
ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 50.00,45.92,38.78 และ 31.63 ตามลาดับ)

ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ 11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
อันดับ
ที่

นวัตกรรม
ที่เลือก(คน)

1
2
3
4
5

36
46
27
23
33

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่เลือก ร้อยละ
(คน)

67
50
37
35
46

68.37
51.02
37.76
35.71
46.94

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

36
46
27
23
9

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่เลือก ร้อยละ
(คน)

65
40
34
38
33

66.33
40.82
34.69
38.78
33.67

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

36
46
27
23
33

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

71
48
62
42
30

72.45
48.98
63.27
42.86
30.61

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

36
46
27
23
33

ภาพรวม
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

203
138
133
115
107

69.05
46.94
45.24
39.12
36.39

อันดับ
ที่

1
2
3
4
5
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จากตารางที่ 21 ในภาพรวม พบว่า ด้านที่ 11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเลือกนวัตกรรมที่36 คือ นวัตกรรมการบริ หาร
ตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality assurance) เป็ นอันดับที่ 1 จานวน 203 คน ร้อยละ
69.05 ลาดับรองลงมาเป็ นนวัตกรรมที่ 46,27,23และ33 ตามลาดับ (คิดเป็ นร้ อยละ 46.94,45.24,
39.12 และ 36.39 ตามลาดับ )
เมื่อจาแนกตามความคิดของผูอ้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
และครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ พบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในด้านที่ 11 เลือก
นวัตกรรมที่ 36 เป็ นอันดับ 1 ( คิดเป็ นร้อยละ 68.37, 66.33 และ72.45 ตามลาดับ) ลาดับรองลงมา
ตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา เป็ นนวัตกรรมที่ 46,27,23 และ9 ตามลาดับ (คิดเป็ น
ร้อยละ 51.02,37.76,35.71 และ 46.94 ตามลาดับ) ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู
วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่ 46,27,23 และ9 และตามลาดับ
(คิดเป็ นร้อยละ 40.82,34.69,38.78 และ 33.67 ตามลาดับ) และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบ
ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่ 46,27,23 และ
33 ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 48.98,63.27,42.86 และ 30.61 ตามลาดับ)

ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ 12 การส่ งเสริ มชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
อันดับ
ที่

นวัตกรรม
ที่เลือก(คน)

1
2
3
4
5

2
46
18
34
23

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

50
40
50
48
45

51.02
40.82
51.02
48.98
45.92

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

1
2
18
34
23

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

69
51
45
44
43

70.41
52.04
45.92
44.90
43.88

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

1
2
18
34
23

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

73
58
51
49
44

74.49
59.18
52.04
50.00
44.90

นวัตกรรมที่
ถูกเลือก

1
2
18
34
23

ภาพรวม
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

163
149
146
141
132

อันดับ
ที่

55.44
50.68
49.66
47.96
44.90
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จากตารางที่ 22 ในภาพรวม พบว่า ด้านที่ 12 การส่ งเสริ มชุ มชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิช าการ ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานเลื อกนวัตกรรมที่ 1คื อ นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School- Based Management) เป็ นอันดับที่ 1 จานวน 163 คน ร้อยละ 55.44
ลาดับรองลงมาเป็ นนวัตกรรมที่ 2,18,34 และ 23 ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 50.68,49.66, 47.96 และ
44.90 ตามลาดับ )
เมื่อจาแนกตามความคิ ดของผูอ้ านวยการสถานศึกษา พบว่า ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
เลือกนวัตกรรมที่ 2 เป็ นอันดับ 1 (คิดเป็ นร้อยละ 51.02) ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการ
หรื อครู วิชาการและครู ผูร้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า มีความคิดเห็ นสอดคล้องกัน
เลือกนวัตกรรมที่ 1 เป็ นอันดับ 1 ( คิดเป็ นร้อยละ 70.41 และ74.49 ตามลาดับ ลาดับรองลงมาตาม
ความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา เป็ นนวัตกรรมที่ 46,18,34 และ 23 และตามลาดับ (คิด
เป็ นร้ อยละ 40.82,51.02,48.98 และ 45.92 ตามลาดับ) ส่ วนในความคิดเห็ นของรองผูอ้ านวยการ
หรื อ ครู วิ ช าการ พบว่า นวัต กรรมที่ ถู ก เลื อ กล าดับ รองลงมา คื อ นวัต กรรมที่ 2,18,34 และ23
ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 52.04,45.92,44.90 และ 43.88 ตามลาดับ) และในความคิดเห็นของครู
ผูร้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลื อกลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่
2,18,34 และ 23 ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 59.18,52.04,50.00 และ 44.90 ตามลาดับ)

ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ 13 การประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

อันดับ
ที่

นวัตกรรม
ที่เลือก
(คน)

1
2
3
4
5

2
46
48
15
1

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

43
37
43
34
32

43.88
37.76
43.88
34.69
32.65

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

2
46
46
23
18

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก
(คน)

42
43
35
30
29

42.86
43.88
35.71
30.61
29.59

นวัตกรร
ม
ที่ถูกเลือก

2
46
48
23
1

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

49
45
40
25
24

50.00
45.92
40.82
25.51
24.49

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

2
46
48
23
1

ภาพรวม
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

134
125
109
87
80

45.58
42.52
37.07
29.59
27.21

อันดับที่

1
2
3
4
5

238

239
จากตารางที่ 23 ในภาพรวม พบว่า ด้านที่ 13 การประสานความร่ วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับ สถานศึ กษาและองค์กรอื่ น ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานเลื อกนวัตกรรมที่ 2 คื อ
นวัตกรรมการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม (Participation) เป็ นอันดับที่ 1 จานวน 134 คน ร้อยละ 45.58
ลาดับรองลงมาเป็ นนวัตกรรมที่ 46,48,23 และ 1 ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ42.52,37.07,29.59 และ
27.21 ตามลาดับ )
เมื่อจาแนกตามความคิดของผูอ้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
และครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในด้านที่ 13 เลือก
นวัตกรรมที่ 2 เป็ นอันดับ 1 ( คิดเป็ นร้อยละ 43.88, 42.86 และ 50.00 ตามลาดับ) ลาดับรองลงมา
ตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา เป็ นนวัตกรรมที่ 46,48,15 และ1 ตามลาดับ (คิดเป็ น
ร้อยละ 37.76,43.88,34.69 และ 32.65 ตามลาดับ) ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู
วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่ 46,46,23 และ 18 ตามลาดับ
(คิดเป็ นร้อยละ 43.88,35.71,30.61 และ 29.59 ตามลาดับ) และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบ
ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่ 46,48,23 และ
1 ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 45.92,40.82,25.51 และ 24.49 ตามลาดับ)

ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่14 การส่ งเสริ มและสนับสนุนงานวิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา

อันดับ
ที่

นวัตกรรม
ที่เลือก(คน)

1
2
3
4
5

46
47
48
1
2

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

50
40
46
44
36

51.02
40.82
46.94
44.90
36.73

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

46
47
48
1
2

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

52
54
47
44
25

53.06
55.10
47.96
44.90
25.51

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

46
47
41
23
2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

43
49
35
40
38

43.88
50.00
35.71
40.82
38.78

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

46
47
48
1
2

ภาพรวม
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

145
143
121
117
99

49.32
48.64
41.16
39.80
33.67

อันดับ
ที่

1
2
3
4
5

240

241
จากตารางที่ 24 ในภาพรวม พบว่า ด้านที่ 14 การส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการ แก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเลือกนวัตกรรมที่ 46 คือนวัตกรรมการบริ หารแบบทีมงาน (Team Work)
เป็ นอันดับ ที่ 1 จานวน 145 คน ร้ อยละ 49.32 ล าดับรองลงมาเป็ นนวัต กรรมที่ 47 ,48,1และ 2
ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 48.64,41.16,39.80 และ 33.67ตามลาดับ)
เมื่อจาแนกตามความคิดของผูอ้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
และครู ผรู้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในด้านที่ 14 เลือก
นวัตกรรมที่ 46 เป็ นอันดับ 1 ( คิดเป็ นร้อยละ 51.02, 53.06 และ 43.88 ตามลาดับ) ลาดับรองลงมา
ตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา เป็ นนวัตกรรมที่ 47,48,1และ 2 ตามลาดับ (คิดเป็ น
ร้อยละ 40.82,46.94,44.90 และ 36.73 ตามลาดับ) ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู
วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่47,48,1 และ 2 ตามลาดับ (คิด
เป็ นร้อยละ 55.10,47.96,44.90 และ 25.51 ตามลาดับ) และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่ 47,41,23 และ 2
ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 50.00,35.71,40.82 และ 38.78 ตามลาดับ)

ตาราง 25 ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ 15 การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานด้าน วิชาการของสถานศึกษา
อันดับ
ที่

นวัตกรรม
ที่เลือก(คน)

1
2
3
4
5

48
46
2
6
3,33

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

53
56
69
46
61

54.08
57.14
70.41
46.94
62.24

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

48
46
2
6
3

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่เลือก ร้อยละ
(คน)

67
64
53
48
34

68.37
65.31
54.08
48.98
34.69

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

48
46
2
6
3

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

68
58
49
46
29

69.39
59.18
50.00
46.94
29.59

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

48
46
2
6
3

ภาพรวม
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

188
178
171
140
124

63.95
60.54
58.16
47.62
42.18

อันดับ
ที่

1
2
3
4
5

240
242

243
จากตารางที่ 25 ในภาพรวม พบว่า ด้านที่ 15 การการจัดทาระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการวิชาการของสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานเลือกนวัตกรรมที่ 48 คือ
นวัตกรรมการบริ หารตามแนว Tip Co (Teamwork, Integration, Participation, Continuous,
Improvement) เป็ นอันดับที่ 1 จานวน 188 คน ร้อยละ63.95 ลาดับรองลงมาเป็ นนวัตกรรมที่ 46,2,6
และ 3 ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 60.54,58.16,47.62 และ 42.18 ตามลาดับ )
เมื่อจาแนกตามความคิดของผูอ้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
และครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในด้านที่ 15 เลือก
นวัตกรรมที่ 48 เป็ นอันดับ 1 (คิดเป็ นร้อยละ 54.08, 68.37 และ 69.39 ตามลาดับ) ลาดับรองลงมา
ตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา เป็ นนวัตกรรมที่ 46,2,6 และ 3,33 ตามลาดับ (คิด
เป็ นร้อยละ 57.14,70.41,46.94 และ 62.24 ตามลาดับ) ส่ วนในความคิดเห็ นของรองผูอ้ านวยการ
หรื อครู วชิ าการ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่ 46,2,6 และ 3 ตามลาดับ
(คิดเป็ นร้อยละ 65.31,54.08,48.98 และ 34.69 ตามลาดับ) และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบ
ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่ 46,2,6 และ 3
ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 59.18,50.00,46.94 และ 29.59 ตามลาดับ)

ตาราง 26 ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ 16 การคัดเลือกหนังสื อ แบบเรี ยนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

อันดับ
ที่

นวัตกรรม
ที่เลือก(คน)

1
2
3
4
5

42
1
2
46
3

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

68
53
43
54
36

69.39
54.08
43.88
55.10
36.73

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

1
2
42
3
36

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

38
50
53
38
50

38.78
51.02
54.08
38.78
51.02

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

42
1
2
46
16

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

68
56
43
56
52

69.39
57.14
43.88
57.14
53.06

นวัตกรรมที่
ถูกเลือก

42
1
2
46
16

ภาพรวม
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

164
153
139
137
115

55.78
52.04
47.28
46.60
39.12

อันดับ
ที่

1
2
3
4
5

244

245
จากตารางที่ 26 ในภาพรวม พบว่า ด้า นที่ 16 การคัดเลื อกหนังสื อ แบบเรี ยนเพื่ อใช้ใ น
สถานศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเลื อกนวัตกรรมที่ 42 คือนวัตกรรมการบริ หารโดยใช้
ภาคีเครื อข่าย (Associate network) เป็ นอันดับที่ 1 จานวน 164 คน ร้อยละ 55.78 ลาดับรองลงมา
เป็ นนวัตกรรมที่ 1,2,46 และ 16 ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ52.04,47.28,46.60 และ 39.12 ตามลาดับ
เมื่อจาแนกตามความคิดของผูอ้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
และครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในด้านที่ 16 เลือก
นวัตกรรมที่ 42 เป็ นอันดับ 1 ( คิดเป็ นร้อยละ 69.39, 38.78 และ 69.39 ตามลาดับ) ลาดับรองลงมา
ตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา เป็ นนวัตกรรมที่ 1,2,46 และ 3 ตามลาดับ (คิดเป็ น
ร้อยละ 54.08,43.88,55.10 และ 36.73 ตามลาดับ) ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู
วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่2,42,3 และ 36 ตามลาดับ (คิด
เป็ นร้อยละ 51.02,54.08,38.78 และ 51.02 ตามลาดับ) และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลื อกลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่ 1,2,46 และ 16
ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 57.14,43.88,57.14 และ 53.06 ตามลาดับ)

ตาราง 27 ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ 17 การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

อันดับ
ที่

นวัตกรรม
ที่เลือก(คน)

1
2
3
4
5

39
41
36
31
2

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

54
43
34
39
43

55.10
43.88
34.69
39.80
43.88

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

39
41
36
31
40

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

54
57
51
42
33

55.10
58.16
52.04
42.86
33.67

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

39
41
36
40
2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

55
55
42
40
40

56.12
56.12
42.86
40.82
40.82

นวัตกรรม
ถูกเลือก

39
41
36
31
2

ภาพรวม
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

163
155
127
116
113

55.44
52.72
43.20
39.46
38.44

อันดับ
ที่

1
2
3
4
5
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จากตารางที่ 27 ในภาพรวม พบว่า ด้านที่ 17 การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเลือกนวัตกรรมที่ 39 คือ นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้เทคโนโลยี
และการสื่ อสาร (Information Communication Technology : ICT) เป็ นอันดับที่ 1 จานวน 163 คน
ร้ อ ยละ 55.44 ล าดับ รองลงมาเป็ นนวัต กรรมที่ 41,36,31และ 2 ตามล าดับ (คิ ด เป็ นร้ อ ยละ
52.72,43.20,39.46 และ 38.44 ตามลาดับ
เมื่อจาแนกตามความคิดของผูอ้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการหรื อครู วิชาการ
และครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในด้านที่ 17 เลือก
นวัตกรรมที่ 39 เป็ นอันดับ 1 ( คิดเป็ นร้อยละ 55.10, 55.10 และ 56.12 ตามลาดับ) ลาดับรองลงมา
ตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศึกษา เป็ นนวัตกรรมที่41,36,31และ 2 ตามลาดับ (คิดเป็ น
ร้อยละ 43.88,34.69,39.80 และ 43.88 ตามลาดับ) ส่ วนในความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการหรื อครู
วิชาการ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่41,36,31และ 40 ตามลาดับ (คิด
เป็ นร้อยละ 58.16,52.04,42.86 และ 33.67 ตามลาดับ) และในความคิดเห็นของครู ผรู้ ับผิดชอบตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับรองลงมา คือ นวัตกรรมที่ 41,36,40 และ 2
ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 56.12,42.86,40.82 และ 40.82 ตามลาดับ)
จากนั้น ผูว้ ิ จ ัย ได้ส รุ ป นวัต กรรมการบริ ห ารงานวิ ช าการที่ เ หมาะสมของผู ้บ ริ ห าร
สถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ตามวัตถุ ประสงค์ขอ้ ที่ 2 พบว่า มี นวัตกรรมการบริ หารงานวิช าการที่
เหมาะสมของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี 12 นวัต กรรม ที่ ถู ก เลื อ กอย่า งเหมาะสมตามล าดับ ตาม
ขอบข่ายงานวิชาการ 17 ด้าน จากนวัตกรรมทั้งหมด 50 นวัตกรรม ที่คน้ พบจากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่1
คือ นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังตารางที่ 36

ตาราง 28 ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามลาดับ ที่เหมาะสม
ที่

ขอบข่ายงาน
วิชาการ

นวัตกรรม
ที่เลือก(คน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1,2,4,12
15
9,10
4
5
7,11
16
17
3
14
6,13
8

1
48
4
37
49
36
42
39
30
46
2
50

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

67
53
64
62
63
52
68
54
57
50
49
52

68.37
54.08
65.30
63.27
64.29
53.06
69.39
55.10
58.16
51.02
50.00
53.06

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

1
48
4
36
49
36
1
39
30
46
2
50

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

66
67
57
54
67
59
38
54
42
52
45
40

67.35
68.37
58.16
55.10
68.37
60.20
38.78
55.10
42.86
53.06
45.91
40.82

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

1
48
4
37
1
36
42
39
30
46
2
50

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

66
68
54
58
40
55
68
55
62
43
47
48

67.35
69.39
55.10
59.18
40.82
56.12
69.39
56.12
63.27
43.88
47.95
48.98

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

1
48
4
37
49
36
42
39
30
46
2
50

ภาพรวม
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

199
188
175
174
169
166
164
163
161
145
141
140

67.69
63.95
59.52
59.18
57.48
56.46
55.78
55.44
54.76
49.32
47.95
47.62

อันดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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จากตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์ นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่ เหมาะสมของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีท้ งั หมด 50 นวัตกรรม มีนวัตกรรมที่เหมาะสมในการบริ หารงาน
วิชาการ 12 นวัตกรรม ตามขอบข่ายงานวิชาการ 17 ด้าน ตามลาดับ ดังนี้
ผลการวิจยั พบว่า ด้านการพัฒนาสาระหลักสู ตรท้องถิ่ น , ด้านการพัฒนาหลักสู ตรของ
สถานศึกษา และด้านการส่ งเสริ มชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ส่ วนใหญ่เลือก นวัตกรรมที่
1 คือ นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School- Based Management) คิดเป็ นร้อยละ
67.69 รองลงมาอันดับ 2 ด้า นการจัดการเรี ย นการสอนในสถานศึ กษา พบว่า ส่ วนใหญ่ เลื อก
นวัตกรรมที่ 48 คือ นวัตกรรมการบริ หารตามแนว Tip Co (Teamwork, Integration, Participation,
Continuous, Improvement ) คิดเป็ นร้อยละ 63.95 รองลงมาอันดับ 3 ด้านการนิเทศการศึกษาและ
ด้านการแนะแนว พบว่า ส่ วนใหญ่เลือก นวัตกรรมที่ 4 คือ นวัตกรรมการบริ หารแบบการสอนงาน
(Coaching) คิดเป็ นร้อยละ 59.52 รองลงมาอันดับ 4 ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ พบว่า ส่ วน
ใหญ่เลื อก นวัตกรรมที่ 37 คือ นวัตกรรมการบริ หารแบบผสมผสาน (Mixed Management) คิด
เป็ นร้ อยละ 59.52 รองลงมาอันดับ 5 ด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ พบว่า ส่ วนใหญ่เลื อก
นวัต กรรมที่ 49 คื อ นวัตกรรมการบริ ห ารแบบพัฒ นาคุ ณ ภาพศึ ก ษาทางไกลผ่า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) คิดเป็ นร้อยละ 57.48 รองลงมา
อันดับ ที่ 6 ด้า นการวิจยั เพื่ อพัฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาและด้านการพัฒนาระบบ
ประกัน คุ ณ ภาพภายในและมาตรฐานการศึ ก ษา พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ลื อ ก นวัต กรรมที่ 36 คื อ
นวัตกรรมการบริ หารตามหลักการประกันคุ ณภาพการศึ กษา (Quality assurance) คิดเป็ นร้ยอละ
56.46 รองลงมาอันดับที่ 7 ด้านการคัดเลือกหนังสื อ แบบเรี ยนเพื่อใช้ในสถานศึกษา พบว่า ส่ วน
ใหญ่เลือก นวัตกรรมที่ 42 คือ นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้ภาคีเครื อข่าย (Associate network) คิด
เป็ นร้อยละ 55.78 รองลงมาอันดับที่ 8 ด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พบว่า ส่ วน
ใหญ่เลือก นวัตกรรมที่ 39 คือ นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้เทคโนโลยีและการสื่ อสาร (Information
Communication Technology : ICT) คิดเป็ นร้อยละ55.44 รองลงมาอันดับที่ 9 ด้านการจัดการเรี ยน
การสอนในสถานศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่เลือกนวัตกรรมที่ 30 คือ นวัตกรรมการสอนนักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล (Individual Teaching) คิดเป็ นร้อยละ 54.76 รองลงมาอันดับที่ 10 ด้านการส่ งเสริ มและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่น
ที่จดั การศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่เลือก นวัตกรรมที่ 46 คือ นวัตกรรมการบริ หารแบบทีมงาน (Team
Work) คิดเป็ นร้ อยละ 49.32 รองลงมาอันดับที่ 11ด้านการประสานความร่ วมมื อในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึ ก ษาและองค์กรอื่ น พบว่า ส่ วนใหญ่เลื อกนวัตกรรมที่ 2 คื อ นวัตกรรมการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วม (Participation) คิดเป็ นร้อยละ 47.95 และรองลงมาอันดับที่ 12 ด้าน การ
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พัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่ งเรี ยนรู ้ พบว่า ส่ วนใหญ่ เลื อกนวัตกรรมที่ 50 คื อ นวัตกรรมการ
บริ หารแบบศูนย์การเรี ยนรู้คอมพิวเตอร์ (office station unit) คิดเป็ นร้อยละ 47.6
ผูว้ ิจยั จึงดาเนิ นการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นระหว่างผูอ้ านวยการสถานศึ กษา
รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา และครู ผรู้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ในการเลื อกนวัตกรรม
การบริ หารงานวิชาการ โดยการนานวัตกรรมลาดับที่ 1 ที่ผอู้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการ
สถานศึกษาหรื อครู วิชาการ และครู ผรู ้ ับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เลื อกมาอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกัน นามาทดสอบ ไค-สแควร์ (Chi-Square ) จากโปรแกรม SPSS นาผลที่ได้ไปเปิ ด
ตาราง ไค-สแควร์ (Chi-Square ) ที่ df 1 ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 จะได้ 3.841 (df = 1, 295 = 3.84)
ดังนั้นเมื่อนวัตกรรมตัวใด มีค่าความถี่ ที่แตกต่างกันมากก็จะส่ งผลให้มีความคิดเห็ นที่แตกต่างกัน
และในทางกลับ กันนวัตกรรมตัวใดที่ มี ค วามคิ ดเห็ นในการเลื อ กนวัตกรรมสอดคล้อ งกัน มาก
ค่าความถี่ใกล้เคียงกันก็จะส่ งผลให้ไม่แตกต่างกัน เพื่อให้ทราบนวัตกรรมที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่2ให้สมบูรณ์ ผูว้ จิ ยั จึงทาดาเนินการดังต่อไปนี้
2.1.3 การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา และครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในการเลือกนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการ
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา และครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ในการเลือกนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการ ตาม
ขอบข่ายงานวิชาการ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์จากการทดสอบ ไค-สแควร์ (Chi-Square ) รายละเอียดดัง
ตารางที่ 29-45
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ตารางที่ 29 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน ด้านที่ 1 นวัตกรรมการพัฒนาหรื อการดาเนิ นการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสู ตรท้องถิ่น
นวัตกรรมที่เลือก
1
2
6
7
8
10
11
12
15
18
21
22
34
46

รองผูอ้ านวยการ ครู หวั หน้า
ผูอ้ านวยการ
กลุ่มสาระ
67
13
0
2
0
0
0
0
1
3
0
0
12
0

66
8
0
2
0
1
1
0
2
1
1
5
9
2

66
6
4
2
1
0
0
1
0
3
0
5
6
4

2
0.0100
2.8888
8.0000
0.0000
2.0000
2.0000
2.0000
2.0000
2.0000
1.1428
2.0000
5.0000
2.0000
4.0000

การแปลความหมาย
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง

จากตารางที่ 29 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ
และครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ใน ด้านที่ 1 นวัตกรรมการพัฒนาหรื อการดาเนิ นการเกี่ ยวกับ
การ ให้ ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสู ตรท้องถิ่น (df = 1, 295 = 3.84 ) พบว่า ความคิดเห็น
ระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มีความคิดเห็นในการใช้
นวัตกรรมที่แตกต่างกัน ได้แก่ นวัตกรรมที่ 6,22 และ46 ส่ วนความคิดเห็นในการใช้นวัตกรรมที่ไม่
แตกต่างกัน ได้แก่ นวัตกรรม ที่ 1,2,7,8,10,11,12,15,18,21,และ 34
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ตารางที่ 30 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน ด้านที่ 2 นวัตกรรมการวางแผนงานวิชาการ
นวัตกรรมที่
เลือก
1
2
4
5
6
9
11
17
22
23
24
27
29
34
36
37
43
46
49

ผูอ้ านวยการ

รอง
ผูอ้ านวยการ

ครู หวั หน้า
กลุ่มสาระ

2

การแปลความหมาย

31
8
6
2
2
3
0
0
0
0
0
0
0
10
5
31
0
0
0

32
12
0
0
0
6
0
1
1
1
0
1
0
1
22
18
1
1
1

43
9
0
0
0
6
1
0
1
2
1
0
1
2
14
15
0
3
0

2.5094
0.8965
12.0000
4.0000
4.0000
1.2000
2.0000
2.0000
1.0000
2.0000
2.0000
2.0000
2.0000
11.2307
10.5853
6.7812
2.0000
3.5000
2.0000

มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง

จากตารางที่ 30 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ
และครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน ด้านที่ 2 นวัตกรรมการวางแผนงานวิชาการ ( df = 1, 2 95 =
3.84 ) พบว่า ความคิ ดเห็ นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และครู หัวหน้ากลุ่ มสาระการ
เรี ยนรู ้ มี ความคิ ดเห็ นในการใช้นวัตกรรมที่ แตกต่างกัน ได้แก่ นวัตกรรมที่ 4,5,34,36,37 ส่ วน
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ก า ร ใ ช้ น วั ต ก ร ร ม ที่ ไ ม่ แ ต ก ต่ า ง กั น ไ ด้ แ ก่ น วั ต ก ร ร ม ที่
1,2,9,11,17,22,23,24,27,29,43,46,49
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ตารางที่ 31 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และครู หวั หน้า
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน ด้านที่ 3 นวัตกรรมการจัดการเรี ยนการสอน
นวัตกรรมที่เลือก
ผูอ้ านวยการ
1
2
3
4
9
15
16
18
28
30
31
36
42
43
49

10
5
4
13
3
0
0
2
0
57
4
0
0
0
0

รอง
ผูอ้ านวยการ
12
13
0
21
0
4
2
9
0
21
6
5
0
0
5

ครู หวั หน้ากลุ่ม
สาระ
7
6
2
6
0
0
0
3
31
31
0
2
4
6
0

2

การแปลความหมาย

1.3103
4.7500
4.0000
8.4500
6.0000
8.0000
4.0000
6.1428
62.0000
19.0090
5.6000
5.4285
8.0000
12.0000
10.0000

มีความคิดเห็นที่ไม่
แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง

จากตารางที่ 31 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ
และครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน ด้านที่ 3 นวัตกรรมการจัดการเรี ยนการสอน ( df = 1,2 95 =
3.84 ) พบว่า ความคิ ดเห็ น ระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และครู หัวหน้ากลุ่ มสาระการ
เรี ยนรู ้ มีความคิดเห็นในการใช้นวัตกรรมที่ไม่แตกต่างกัน ได้แก่ นวัตกรรมที่ 1 ส่ วนความคิดเห็ น
ในการใช้นวัตกรรมที่แตกต่างกัน ได้แก่ นวัตกรรม ที่ 2,3,4,9,15,16,18,28,30, 31,36,42,43,49
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ตารางที่ 32 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในด้านที่ 4 นวัตกรรมการพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษา
นวัตกรรมที่
เลือก

ผูอ้ านวยการ

รอง
ผูอ้ านวยการ

ครู หวั หน้ากลุ่ม
สาระ

2

1
2

56
10

57
5

52
3

0.2545
4.3333

4
6
7
9
20
22
27
30
33
34
36
46
49
50

0
8
0
0
0
0
0
0
16
0
0
8
0
0

4
0
2
0
0
2
0
2
0
2
6
0
18
0

3
0
6
2
7
0
3
4
0
4
0
0
12
2

3.7142
16.0000
7.0000
4.0000
14.0000
4.0000
6.0000
4.0000
32.0000
4.0000
12.0000
16.0000
16.8000
4.0000

การแปลความหมาย
มีความคิดเห็นที่ไม่
แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่
แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง

จากตารางที่ 32 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ
และครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในด้านที่ 4 นวัตกรรมการพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษา ( df
= 1, 2 95 = 3.84 ) พบว่า ความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และครู หวั หน้ากลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ มี ค วามคิ ด เห็ น ในการใช้ น วัต กรรมที่ แ ตกต่ า งกั น ได้ แ ก่ นวัต กรรมที่
2,6,7,9,20,22,27,30,33,34,36,46,49,50 ส่ วนความคิ ดเห็ นในการใช้นวัตกรรมที่ ไ ม่ แตกต่ า งกัน
ได้แก่ นวัตกรรม ที่ 1,4

255
ตารางที่ 33 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ใน ด้านที่ 5 นวัตกรรมการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
นวัตกรรมที่
เลือก
1
2
3
4
5
7
9
16
20
22
27
30
31
34
36
39
41
43
49
50

ผูอ้ านวยการ
5
8
2
2
0
3
2
2
0
0
0
0
2
0
2
0
2
2
63
3

รอง
ผูอ้ านวยการ
4
5
0
4
0
2
0
0
0
2
0
4
0
4
6
0
0
0
67
0

ครู หวั หน้า
กลุ่มสาระ
40
2
0
2
1
2
2
0
2
0
2
0
0
2
2
1
0
1
39
2

2

การแปลความหมาย

50.1803
3.7104
4.0408
1.0310
1.9600
0.3007
1.9804
4.0408
3.9200
4.0408
3.9200
8.0816
4.0408
4.0277
3.2656
1.9600
4.0408
2.0138
8.8033
2.8047

มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง

จากตารางที่ 33 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ
และครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน ด้านที่ 5 นวัตกรรมการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้( df = 1, 2
้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และครู หวั หน้ากลุ่มสาระการ
95 = 3.84 ) พบว่า ความคิดเห็ นระหว่างผูอ
เ รี ย น รู ้ มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ก า ร ใ ช้ น วั ต ก ร ร ม ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น ไ ด้ แ ก่ น วั ต ก ร ร ม ที่
1,3,16,20,22,27,30,31,34,36,41,49 ส่ วนความคิ ดเห็ นในการใช้นวัตกรรมที่ ไม่แตกต่า งกัน ได้แก่
นวัตกรรม ที่ 2,4,5,7,9,39,43,50

256
ตารางที่ 34 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในด้านที่ 6 นวัตกรรมการวัดผล ประเมินผล และการดาเนินการ
เทียบโอนผลการเรี ยน
นวัตกรรมที่
เลือก
1
2
3
4
6
9
11
19
27
30
33
36
40
46
47
48
49

ผูอ้ านวยการ
17
55
0
0
0
5
1
1
9
1
0
5
0
0
3
0
1

รอง
ผูอ้ านวยการ
11
48
9
0
0
9
2
1
1
0
1
2
0
1
12
1
0

ครู หวั หน้ากลุ่ม
สาระ
15
45
0
2
8
6
0
1
1
0
4
8
1
1
6
0
0

2

การแปลความหมาย

1.3023
1.0675
18.0000
4.0000
16.0000
1.3000
2.0000
0.0000
11.6363
2.0000
5.2000
3.6000
2.0000
1.0000
6.0000
2.0000
2.0000

มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง

จากตารางที่ 34 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ
และครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในด้านที่ 6 นวัตกรรมการวัดผล ประเมินผล และการดาเนิ นการ
เทียบโอนผลการเรี ยน (df = 1, 2 95 = 3.84 ) พบว่า ความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รอง
ผูอ้ านวยการ และครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มีความคิดเห็นในการใช้นวัตกรรมที่แตกต่างกัน
ได้แก่ นวัตกรรมที่ 3,4,27,33,47 ส่ วนความคิ ดเห็ นในการใช้นวัตกรรมที่ ไ ม่ แตกต่ างกัน ได้แก่
นวัตกรรม ที่ 1,2,9,11,19,30,36,40,46,48,49
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ตารางที่ 35 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน ด้านที่ 7 วัตกรรมการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา
นวัตกรรมที่
เลือก
1
2
4
7
8
9
12
15
22
26
33
34
36
46
48

ผูอ้ านวยการ
23
0
2
0
0
1
1
2
0
3
2
0
45
19
0

รอง
ครู หวั หน้ากลุ่ม
ผูอ้ านวยการ
สาระ
26
22
0
8
1
2
0
1
2
0
9
6
1
0
2
0
2
0
6
3
8
4
0
2
28
40
13
7
0
3

2

การแปลความหมาย

0.3661
16.0000
0.4000
2.0000
4.0000
6.1250
1.0000
2.0000
4.0000
1.5000
4.0000
4.0000
4.0530
5.5384
6.0000

มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง

จากตารางที่ 35 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ
และครู หัวหน้ากลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ใน ด้านที่ 7 วัตกรรมการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา( df = 1, 2 95 = 3.84 ) พบว่า ความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มีความคิดเห็นในการใช้นวัตกรรมที่แตกต่างกัน ได้แก่ นวัตกรรมที่
2,9,2 ,33, 34,36,46,48 ส่ วนความคิดเห็นในการใช้นวัตกรรมที่ไม่แตกต่างกัน ได้แก่ นวัตกรรม ที่
1,4,7,8,12,15, 26
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ตารางที่ 36 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในด้านที่ 8 นวัตกรรมการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้
ครู หวั หน้ากลุ่ม
สาระ
24
0
2

2

การแปลความหมาย

10
6
0

รอง
ผูอ้ านวยการ
10
8
0

8.9090
7.4285
4.0000

5
7

1
7

0
0

0
0

2.0000
14.0000

9
14
15
16
17
18
23
24
36
40
41
46
47
50

4
0
4
0
2
2
0
0
0
10
26
0
0
26

5
0
0
2
2
0
3
0
6
0
12
4
6
40

10
2
0
0
7
0
0
2
8
0
10
5
4
24

3.2631
4.0000
8.0000
4.0000
4.5454
4.0000
6.0000
4.0000
7.4285
20.0000
9.5000
4.6666
5.6000
5.0666

มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่
แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่
แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง

นวัตกรรมที่
เลือก
1
2
4

ผูอ้ านวยการ

จากตารางที่ 36 ผลการเปรี ยบเที ย บความคิ ด เห็ น ระหว่ า งผู ้อ านวยการ รอง
ผูอ้ านวยการ และครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในด้านที่ 8 นวัตกรรมการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มี
แหล่งเรี ยนรู ้ ( df = 1, 2 95 = 3.84 ) พบว่า ความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มีความคิดเห็นในการใช้นวัตกรรมที่แตกต่างกัน ได้แก่ นวัตกรรมที่
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1,2,4,7,14,15,16,17,18,23,24,36,40,41,46,47,50 ส่ วนความคิดเห็นในการใช้นวัตกรรมที่ไม่แตกต่าง
กัน ได้แก่ นวัตกรรมที่ 5, 9
ตารางที่ 37 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในด้านที่ 9 นวัตกรรมการนิเทศ
นวัตกรรมที่
เลือก
1
2
4
5
7
9
22
25
34
35
36
40
43
44
46
50

ผูอ้ านวยการ
11
10
62
1
2
1
0
2
0
2
3
0
0
0
4
0

รอง
ผูอ้ านวยการ
14
5
52
0
0
1
1
1
0
1
9
1
0
1
11
1

ครู หวั หน้า
กลุ่มสาระ
14
1
53
6
0
1
0
0
2
2
6
0
3
2
8
0

2

การแปลความหมาย

0.4615
7.6250
1.0898
8.8571
4.0000
0.0000
2.0000
2.0000
4.0000
0.4000
3.0000
2.0000
6.0000
2.0000
3.2173
2.0000

มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง

จากตารางที่ 37 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ
และครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในด้านที่ 9 นวัตกรรมการนิ เทศ ( df = 1, 295 = 3.84 ) พบว่า
ความคิ ดเห็ นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มีความ
คิดเห็นในการใช้นวัตกรรมที่แตกต่างกัน ได้แก่ นวัตกรรมที่2,5,7,34,43 ส่ วนความคิดเห็นในการใช้
นวัตกรรมที่ไม่แตกต่างกัน ได้แก่ นวัตกรรม ที่1,4,9,22,25,35,36,44,46,50
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ตารางที่ 38 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการและ
ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน ด้านที่ 10 นวัตกรรมการแนะแนว
นวัตกรรมที่
เลือก
1
2
4
5
7
9
13
14
18
20
25
26
27
28
29
30
34
36
40
41
46
48

ผูอ้ านวยกา
รอง
ร
ผูอ้ านวยการ
4
4
13
7
66
61
1
3
1
0
0
2
0
2
1
2
1
0
1
0
0
0
1
0
1
2
1
0
0
0
3
0
0
0
1
4
0
2
0
0
3
6
0
3

ครู หวั หน้า
กลุ่มสาระ
5
8
56
0
0
2
0
2
2
0
2
0
0
0
3
0
4
5
2
2
5
0

2

การแปลความหมาย

0.1538
2.2142
0.8196
3.5000
2.0000
2.0000
4.0000
0.4000
2.0000
2.0000
4.0000
2.0000
2.0000
2.0000
6.0000
6.0000
8.0000
2.6000
2.0000
4.0000
1.0000
6.0000

มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง

จากตารางที่ 38 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ
และครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน ด้านที่ 10 นวัตกรรมการแนะแนว ( df = 1, 295 = 3.84 )
พบว่า ความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มี
ความคิ ด เห็ น ในการใช้นวัต กรรมที่ แ ตกต่ า งกัน ได้แ ก่ นวัตกรรมที่ 13,25,29,30,34,41,48 ส่ ว น
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ความคิ ด เห็ นในการใช้น วัต กรรมที่ ไ ม่ แตกต่ า งกัน ได้แ ก่ นวัต กรรมที่ 1,2,4,5,7,9,14,18,20,26,
27,28,36,40,46
ตารางที่ 39 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน ด้านที่ 11 นวัตกรรม การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา
นวัตกรรมที่
เลือก
1
2
3
4
6
9
18
19
22
30
32
34
36
46
49

ผูอ้ านวยการ
4
10
0
2
1
3
0
0
1
1
3
6
67
0
0

รอง
ครู หวั หน้า
ผูอ้ านวยการ กลุม่ สาระ
5
8
4
5
0
2
7
0
0
3
4
0
2
0
0
2
2
0
0
0
0
0
5
4
65
71
2
3
2
0

2

การแปลความหมาย

1.5294
3.2631
4.0000
8.6666
3.5000
3.7142
4.0000
4.0000
2.0000
2.0000
6.0000
0.4000
0.2758
2.8000
4.0000

มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง

จากตารางที่ 39 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ
และครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน ด้านที่ 11 นวัตกรรม การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา ( df = 1, 295 = 3.84 ) พบว่า ความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รอง
ผูอ้ านวยการ และครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มีความคิดเห็นในการใช้นวัตกรรมที่แตกต่างกัน
ได้แก่ นวัตกรรมที่ 3,4,18,19,32,49 ส่ วนความคิดเห็นในการใช้นวัตกรรมที่ไม่แตกต่างกัน ได้แก่
นวัตกรรม ที่ 1,2,6,9,22,30,34,36,46
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ตารางที่ 40 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน ด้านที่ 12 นวัตกรรม การส่ งเสริ มชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
นวัตกรรมที่
เลือก
1
2
3
4
6
7
9
12
15
16
18
32
34
36
43
48

ผูอ้ านวยการ
21
50
5
0
2
0
10
0
0
0
2
2
2
0
0
4

รอง
ผูอ้ านวยการ
69
2
0
0
3
3
5
0
2
0
2
0
0
3
2
7

ครู หวั หน้า
กลุ่มสาระ
73
4
0
4
0
0
5
2
2
3
0
0
0
3
0
2

2

การแปลความหมาย

30.8220
79.0000
10.0000
8.0000
2.8000
6.0000
2.5000
4.0000
2.0000
6.0000
2.0000
4.0000
4.0000
3.0000
4.0000
2.9230

มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง

จากตารางที่ 40 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ
และครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ใน ด้านที่ 12 นวัตกรรม การส่ งเสริ มชุ มชนให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ ( df = 1, 295 = 3.84 ) พบว่า ความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มีความคิดเห็นในการใช้นวัตกรรมที่แตกต่างกัน ได้แก่ นวัตกรรมที่
1,2,3,4,7,12,16,32,34,43 ส่ วนความคิดเห็นในการใช้นวัตกรรมที่ไม่แตกต่างกัน ได้แก่ นวัตกรรม ที่
6,9,15,18,36,48
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ตารางที่ 41 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในด้านที่ 13 นวัตกรรม การประสานความร่ วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
นวัตกรรมที่
เลือก
1
2
9
16
19
20
23
32
36
43

ผูอ้ านวยการ
15
43
0
5
0
7
15
5
8
0

รอง
ผูอ้ านวยการ
17
42
1
0
0
2
20
0
12
4

ครู หวั หน้า
กลุ่มสาระ
12
49
0
0
2
6
10
3
15
1

2

การแปลความหมาย

0.8636
0.6417
2.0000
10.0000
4.0000
2.8000
3.3333
4.7500
2.1142
5.2000

มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง

จากตารางที่ 41 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ
และครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในด้านที่ 13 นวัตกรรม การประสานความร่ วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ( df = 1, 295 = 3.84 ) พบว่า ความคิดเห็ นระหว่าง
ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และครู หัว หน้า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ มี ค วามคิ ดเห็ นในการใช้
นวัตกรรมที่แตกต่างกัน ได้แก่ นวัตกรรมที่16,19,32,43 ส่ วนความคิดเห็นในการใช้นวัตกรรมที่ไม่
แตกต่างกัน ได้แก่ นวัตกรรม ที่ 1,2,9,20,23,36
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ตารางที่ 42 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน ด้านที่ 14 นวัตกรรมการส่ งเสริ มและสนับสนุนงานวิชาการ แก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน ประกอบการและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
นวัตกรรมที่
เลือก
1
2
4
5
6
8
15
16
18
23
24
33
36
41
42
46
48

รอง
ผูอ้ านวยการ ผูอ้ านวยการ
8
5
12
1
0
0
1
0
0
9
1
1
0
1
8
50
1

8
8
10
4
3
3
0
0
2
5
0
0
3
0
0
52
0

ครู หวั หน้า
กลุ่มสาระ

2

การแปลความหมาย

10
12
7
2
3
0
2
3
0
2
0
0
0
0
2
43
12

0.3076
2.9600
1.3103
2.000
3.0000
6.0000
2.0000
6.0000
4.0000
4.625
2.0000
2.0000
6.0000
2.0000
10.4000
0.9241
20.4615

มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง

จากตารางที่ 42 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ
และครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน ด้านที่ 14 นวัตกรรมการส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน ประกอบการและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา ( df =
1, 2 95 = 3.84 ) พบว่า ความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และครู หวั หน้ากลุ่ม
สาระการเรี ย นรู ้ มี ค วามคิ ด เห็ น ในการใช้ น วัต กรรมที่ แ ตกต่ า งกัน ได้แ ก่ นวัต กรรมที่ 8,
16,18,23,36,42,48 ส่ ว นความคิ ดเห็ นในการใช้น วัต กรรมที่ ไ ม่ แตกต่ า งกัน ได้แ ก่ นวัต กรรม ที่
1,2,4,5,6,15,24,33, 41,46
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ตารางที่ 43 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการและ
ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน ด้านที่ 15 นวัตกรรมการจัดทาระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
ฃงานด้านวิชาการ
นวัตกรรมที่
เลือก
1
2
3
4
7
9
17
22
34
41
46
47
48

รอง
ผูอ้ านวยการ ผูอ้ านวยการ
7
15
1
8
1
4
1
1
0
1
2
4
53

9
7
0
10
0
3
0
0
2
0
0
0
67

ครู หวั หน้า
กลุ่มสาระ

2

การแปลความหมาย

7
8
0
7
4
2
0
0
2
0
0
0
68

0.3478
3.8000
2.0000
0.5600
5.2000
0.6666
2.0000
2.0000
2.0000
2.0000
4.0000
8.0000
2.2446

มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง

ตารางที่ 43 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการและ
ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ใน ด้านที่ 15 นวัตกรรมการจัดทาระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการของ ( df = 1, 2 95 = 3.84 ) พบว่า ความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รอง
ผูอ้ านวยการ และครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มีความคิดเห็นในการใช้นวัตกรรมที่แตกต่างกัน
ได้ แ ก่ นวัต กรรมที่ 2,7,46,47 ส่ ว นความคิ ด เห็ น ในการใช้ น วัต กรรมที่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน ได้ แ ก่
นวัตกรรม ที่ 1,3,4,9,17,22,34,41,48
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ตารางที่ 44 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ในด้านที่ 16 นวัตกรรมการคัดเลื อกหนังสื อ แบบเรี ยนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา
นวัตกรรมที่
เลือก
1
2
3
22
23
25
32
36
39
42
46
48

ผูอ้ านวยการ
5
5
5
0
0
5
0
5
0
68
5
0

รอง
ผูอ้ านวยการ
38
11
2
0
0
2
2
15
0
28
0
0

ครู หวั หน้า
กลุ่มสาระ
5
5
0
3
3
3
0
0
3
68
4
4

2

การแปลความหมาย

45.3750
3.4285
5.4285
6.0000
6.0000
1.4000
4.0000
17.5000
6.0000
19.5121
4.6666
8.0000

มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง

ตารางที่ 44 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ในด้านที่ 16 นวัตกรรมการคัดเลื อกหนังสื อ แบบเรี ยนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา ( df = 1, 295 = 3.84 ) พบว่า ความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มีความคิดเห็นในการใช้นวัตกรรมที่แตกต่างกัน ได้แก่ นวัตกรรมที่
1,3,22,23,32,36,39,42,46,48 ส่ ว นความคิ ด เห็ น ในการใช้ น วัต กรรมที่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น ได้ แ ก่
นวัตกรรมที่ 2,25
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ตารางที่ 45 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในด้านที่ 17 นวัตกรรมการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
นวัตกรรมที่
เลือก
1
2
3
4
7
9
17
19
24
31
32
34
39
41
47
48
49
50

ผูอ้ านวยการ
8
3
2
2
0
2
2
0
2
0
2
0
54
6
3
0
10
2

รอง
ผูอ้ านวยการ
10
0
0
0
0
3
9
2
2
2
2
2
54
0
9
0
3
0

ครู หวั หน้า
กลุ่มสาระ
7
2
2
4
2
2
5
0
3
0
2
0
55
0
3
3
8
0

2

การแปลความหมาย

0.5600
2.8000
2.0000
4.0000
4.0000
0.2857
4.6250
4.0000
0.2857
4.0000
0.0000
4.0000
0.0122
12.0000
4.8000
6.0000
3.7142
4.0000

มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง

จากตารางที่ 45 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ
และครู หัว หน้า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ใ นด้า นที่ 17 นวัตกรรมการพัฒ นาและใช้เ ทคโนโลยีเ พื่ อ
การศึกษา ( df = 1, 2 95 = 3.84 ) พบว่า ความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มีความคิดเห็นในการใช้นวัตกรรมที่แตกต่างกัน ได้แก่ นวัตกรรมที่
4,7,17,19,31,34,41,47,48,49,50 ส่ ว นความคิ ด เห็ น ในการใช้ น วัต กรรมที่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน ได้แ ก่
นวัตกรรมที่ 1,2,3,9,24,32,39
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ผูว้ ิจยั จึงดาเนิ นหาความสั มพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสม
ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้นพื้ น ฐานกับ ตัว แปรพื้ นฐาน ผูว้ ิ จ ัย ได้วิเ คราะห์ จ ากการทดสอบหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิ ติ Kendall Coefficient of Concordance ด้วยวิธีการนา
นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมที่ผู้บริ หารสถานศึกษาเลื อกเป็ นอันดับ 1 และเป็ น
นวัตกรรมที่ไม่ซ้ ากันตามขอบข่ายงานวิชาการ มาทาการทดสอบ ด้วยโปรแกรม SPSS เลือกการ
ทดสอบความสัมพันธ์ Kendall’s tau-c ที่นาผลที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับค่า Chi-Square เนื่ องจาก
นวัตกรรมที่ ค ้นพบมี ม ากว่า 2 ตัวขึ้ นไป ถื อว่า เป็ นกลุ่ ม ใหญ่ และสดมภ์ไ ม่ เ ท่ า กัน จึ ง ต้อ งเลื อ ก
Kendall’s tau-c ที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับค่า Chi-Square ถ้าผลที่ได้ติดลบ ทิศทางความสัมพันธ์จะ
เป็ นปฏิ ภาคกลับ แต่ถ้าผลการทดสอบ เป็ นบอก ทิ ศทางความสัมพันธ์จะเป็ นปฏิ ภาคตรง เพื่อให้
ตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 ได้สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น ผูว้ จิ ยั จึงดาเนินการดังต่อไปนี้
2.4.1 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสม
ของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษากับ ข้อมู ล พื้ นฐานของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา ผลการหาความสั ม พัน ธ์
ระหว่างนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานกับตัว
แปรพื้นฐาน ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะหื จากการทดสอบหาความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิ ติ Kendall
Coefficient of Concordance ดังตารางที่ 46-50
ตารางที่ 46 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่
เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับตัวแปรอายุของผูบ้ ริ หาร
นวัตกรรมการ
บริ หารงานวิชาการ
1
2
4
30
36
37
39
42

Kendall’s
tau-c
.944
.500
.944
.984
.984*
.984
.936
.944

Approx. Sig
.000
.034
.000
.000
.000
.000
.000
.000

ระดับ
ความสัมพันธ์
สู ง
ปานกลาง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง

ทิศทางความสัมพันธ์
ปฏิภาคตรง
ปฏิภาคตรง
ปฏิภาคตรง
ปฏิภาคตรง
ปฏิภาคตรง
ปฏิภาคตรง
ปฏิภาคตรง
ปฏิภาคตรง
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ตารางที่ 46 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่
เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับตัวแปรอายุของผูบ้ ริ หาร(ต่อ)
นวัตกรรมการ
บริ หารงานวิชาการ
46
48
49
50

Kendall’s
tau-c
.984
.787
.510
.699

Approx. Sig
.000
.000
.030
.000

ระดับ
ความสัมพันธ์
สู ง
สู ง
ปานกลาง
ปานกลาง

ทิศทางความสัมพันธ์
ปฏิภาคตรง
ปฏิภาคตรง
ปฏิภาคตรง
ปฏิภาคตรง

จากตารางที่ 46 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่าง นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการ
ที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานกับอายุของผูบ้ ริ หาร พบว่า นวัตกรรมที่ 1 คือ
นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School- Based Management) นวัตกรรมที่ 2)
นวัตกรรมการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม (Participation) นวัตกรรมที่ 4 คือ นวัตกรรมการบริ ห ารแบบ
การสอนงาน (Coaching) นวัต กรรมที่ 30 คื อ การสอนนัก เรี ยนเป็ นรายบุ ค คล ( Individual
Teaching) นวัตกรรมที่ 37 คื อ นวัตกรรมการบริ ห ารแบบผสมผสาน (Mixed Management)
นวัต กรรมที่ 39 คื อ นวัต กรรมการบริ หารโดยใช้ เ ทคโนโลยี แ ละการสื่ อสาร ( Information
Communication Technology : ICT) นวัตกรรมที่ 42 คือ นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้ภาคีเครื อข่าย
(Associate network) 46 คือ นวัตกรรมการบริ หารแบบทีมงาน (Team Work) นวัตกรรมที่ 48 คือ
นวัตกรรมการบริ หารตามแนว Tip Co (Teamwork, Integration, Participation, Continuous,
Improvement ) นวัตกรรมที่ 49 คือ นวัตกรรมการบริ หารแบบพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) นวัตกรรมที่ 50 คือ
นวัตกรรมการบริ หารแบบศูนย์การเรี ยนรู้คอมพิวเตอร์ (office station unit) มีความสัมพันธ์ใน
ระดับสู ง ทิศทางความสัมพันธ์แบบปฏิภาคตรง ส่ วนนวัตกรรมที่ 36 คือ นวัตกรรมการบริ หารตาม
หลักการประกันคุ ณภาพการศึกษา (Quality assurance) มีความสัมพันธ์แบบปฏิ ภาคตรง อย่างมี
นัยสาคัญที่ .01
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ตารางที่ 47 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่
เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับตัวแปรระดับการศึกษาของผูบ้ ริ หาร
นวัตกรรมการ
Kendall’s
Approx.
ระดับ
ทิศทางความสัมพันธ์
บริ หารงานวิชาการ
tau-c
Sig
ความสัมพันธ์
1
-.583
.000
ปานกลาง
ปฏิภาคกลับ
2
-.583
.000
ปานกลาง
ปฏิภาคกลับ
4
-.583
.000
ปานกลาง
ปฏิภาคกลับ
30
-.583
.000
ปานกลาง
ปฏิภาคกลับ
36
-.583
.000
ปานกลาง
ปฏิภาคกลับ
37
-.583
.000
ปานกลาง
ปฏิภาคกลับ
39
-.583
.000
ปานกลาง
ปฏิภาคกลับ
42
-.583
.000
ปานกลาง
ปฏิภาคกลับ
46
-.583
.000
ปานกลาง
ปฏิภาคกลับ
48
-.583
.000
ปานกลาง
ปฏิภาคกลับ
49
-.583
.000
ปานกลาง
ปฏิภาคกลับ
50
-.583
.000
ปานกลาง
ปฏิภาคกลับ
จากตารางที่ 47 ค่าสั มประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่าง นวัตกรรมการบริ หารงาน
วิชาการที่ เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานกับระดับการศึ กษาของผูบ้ ริ หาร พบว่า
นวัตกรรมที่ 1 คือ นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School- Based Management)
นวัตกรรมที่ 2 คื อ นวัตกรรมการบริ หารแบบมี ส่ วนร่ วม (Participation)
นวัตกรรมที่ 4 คื อ
นวัตกรรมการบริ หารแบบการสอนงาน (Coaching) นวัตกรรมที่ 30 คื อ การสอนนัก เรี ย นเป็ น
รายบุคคล (Individual Teaching) นวัตกรรมที่ 36 คือ นวัตกรรมการบริ หารตามหลักการประกัน
คุณภาพการศึกษา (Quality assurance) นวัตกรรมที่ 37 คือ นวัตกรรมการบริ หารแบบผสมผสาน
(Mixed Management) นวัตกรรมที่ 39 คือนวัตกรรมการบริ หารโดยใช้เทคโนโลยีและการสื่ อสาร
(Information Communication Technology : ICT) นวัตกรรมที่ 42 คือ นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้
ภาคี เครื อข่า ย (Associate network) 46 คื อ นวัตกรรมการบริ หารแบบที มงาน (Team Work)
นวัตกรรมที่ 48 คือ นวัตกรรมการบริ หารตามแนว Tip Co (Teamwork, Integration, Participation,
Continuous, Improvement นวัตกรรมที่ 49 คือ นวัตกรรมการบริ หารแบบพัฒนาคุณภาพศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) และ
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นวัตกรรมที่ 50 คือ นวัตกรรมการบริ หารแบบศูนย์การเรี ยนรู้คอมพิวเตอร์ (office station unit) มี
ความสัมพันธ์แบบปฏิภาคกลับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 กล่าวคือ ระดับการศึกษาของ
ผูบ้ ริ หารนั้นมีผลต่อการเลือกนวัตกรรม
ตารางที่ 48 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่
เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับตัวแปรตาแหน่งของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
นวัตกรรมการ
Kendall’s Approx. Sig
ระดับ
ทิศทางความสัมพันธ์
บริ หารงาน
tau-c
ความสัมพันธ์
วิชาการ
1
-.917
.000
สู ง
ปฏิภาคกลับ
2
-.583
.000
สู ง
ปฏิภาคกลับ
4
-.083
.866
ต่า
ปฏิภาคกลับ
30
-.917
.000
สู ง
ปฏิภาคกลับ
36
-.444*
.273
ต่า
ปฏิภาคกลับ
37
-.083
.866
ต่า
ปฏิภาคกลับ
39
.917
.000
สู ง
ปฎิภาคตรง
42
.083
.866
ต่า
ปฏิภาคตรง
46
-.917
.000
สู ง
ปฏิภาคกลับ
48
1.000*
สู ง
ปฎิภาคตรง
49
.444*
.273
ปานกลาง
ปฏิภาคตรง
50
.917
.000
สู ง
ปฏิภาคตรง
จากตารางที่ 48 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พันธ์ ระหว่า ง นวัตกรรมการบริ หารงาน
วิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับตาแหน่งของผูบ้ ริ หาร พบว่า นวัตกรรม
ที่ 1 คือ นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School- Based Management) นวัตกรรมที่
2 คือ นวัตกรรมการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม (Participation) นวัตกรรมที่ 4 คือ นวัตกรรมการบริ หาร
แบบการสอนงาน (Coaching) นวัตกรรมที่ 30 คื อ การสอนนัก เรี ยนเป็ นรายบุ คคล (Individual
Teaching) นวัต กรรมที่ 36 คื อ นวัต กรรมการบริ ห ารตามหลัก การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(Quality assurance) นวัต กรรมที่ 37 คื อ นวัต กรรมการบริ หารแบบผสมผสาน ( Mixed
Management) นวัต กรรมที่ 39 คื อ นวัต กรรมการบริ หารโดยใช้ เ ทคโนโลยี แ ละการ สื่ อสาร
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(Information Communication Technology : ICT) นวัตกรรมที่ 42 คือ นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้
ภาคีเครื อข่าย (Associate network) นวัตกรรมที่ 46 คือ นวัตกรรมการบริ หารแบบทีมงาน (Team
Work) นวัตกรรมที่ 50 คือ นวัตกรรมการบริ หารแบบศูนย์การเรี ยนรู้คอมพิวเตอร์ (office station
unit) มีทิศทางความสัมพันธ์แบบปฏิ ภาคกลับ ส่ วน นวัตกรรมที่ 36 คือ นวัตกรรมการบริ หารตาม
หลักการประกันคุ ณภาพการศึกษา (Quality assurance) นวัตกรรมที่ 48 คือ นวัตกรรมการบริ หาร
ตามแนว Tip Co (Teamwork, Integration, Participation, Continuous, Improvement) และ
นวัตกรรมที่
49 คื อนวัตกรรมการบริ หารแบบพัฒนาคุ ณภาพศึ กษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) มีทิศทางความสัมพันธ์แบบปฏิภาค
ตรง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
ตารางที่ 49 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่
เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับตัวแปรวิทยฐานะของผูบ้ ริ หาร
นวัตกรรมการ Kendall’s tau-c Approx. Sig
ระดับ
ทิศทางความสัมพันธ์
บริ หารงานวิชาการ
ความสัมพันธ์
1
-.583
.000
ปานกลาง
ปฏิภาคกลับ
2
-.583
.000
ปานกลาง
ปฏิภาคกลับ
4
-.583
.000
ปานกลาง
ปฏิภาคกลับ
30
-.583
.000
ปานกลาง
ปฏิภาคกลับ
36
-.583
.000
ปานกลาง
ปฏิภาคกลับ
37
-.583
.000
ปานกลาง
ปฏิภาคกลับ
39
-.583
.000
ปานกลาง
ปฎิภาคกลับ
42
-.444*
.273
ต่า
ปฏิภาคกลับ
46
-.583
.000
ปานกลาง
ปฏิภาคกลับ
48
-.583
.000
ปานกลาง
ปฎิภาคกลับ
49
-.583
.000
ปานกลาง
ปฏิภาคกลับ
50
-.583
.000
ปานกลาง
ปฏิภาคกลับ
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จากตารางที่ 49 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่าง นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการ
ที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับวิทยฐานะของผูบ้ ริ หาร พบว่า นวัตกรรมที่ 1 คือ
นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School- Based Management) นวัตกรรมที่ 2 คือ
นวัตกรรมการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม (Participation) นวัตกรรมที่ 4 คือ นวัตกรรมการบริ หารแบบ
การสอนงาน (Coaching) นวัต กรรมที่ 30 คื อ การสอนนัก เรี ยนเป็ นรายบุ ค คล ( Individual
Teaching) นวัต กรรมที่ 36 คื อ นวัต กรรมการบริ ห ารตามหลัก การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(Quality assurance) นวัต กรรมที่ 37 คื อ นวัต กรรมการบริ หารแบบผสมผสาน ( Mixed
Management) นวัต กรรมที่ 39 คื อ นวัต กรรมการบริ หารโดยใช้ เ ทคโนโลยี แ ละการสื่ อสาร
(Information Communication Technology : ICT) นวัตกรรมที่ 46 คือ นวัตกรรมการบริ หารแบบ
ทีมงาน (Team Work) นวัตกรรมที่ 48 คือ นวัตกรรมการบริ หารตามแนว Tip Co (Teamwork,
Integration, Participation, Continuous, Improvement นวัตกรรมที่ 49 คือ นวัตกรรมการบริ หาร
แบบพัฒนาคุ ณภาพศึ กษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information
technology : DLIT) และนวัตกรรมที่ 50 คือ นวัตกรรมการบริ หารแบบศูนย์การเรี ยนรู้คอมพิวเตอร์
(office station unit ) มีระดับความสัมพันธ์ของในระดับปานกลาง มีทิศทางความสัมพันธ์แบบ
ปฏิ ภ าคกลับ ส่ ว นนวัต กรรมที่ 42 คื อ นวัต กรรมการบริ หารโดยใช้ ภ าคี เ ครื อ ข่ า ย (Associate
network) มีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับต่า มีทิศทางความสัมพันธ์แบบปฏิภาคกลับ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ .05 กล่าวคือ วิทยฐานะของตัวผูบ้ ริ หารมีผลต่อการเลือกนวัตกรรม
ตารางที่ 50 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่
เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับตัวแปรประสบการณ์ในตาแหน่งบริ หารของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
นวัตกรรมการ Kendall’s tau-c Approx. Sig
บริ หารงานวิชาการ
1
.936*
.000
2
.936
.000
4
.987
.000
30
.987
.000
36
.987*
.000
37
.944
.000

ระดับ
ความสัมพันธ์
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง

ทิศทางความสัมพันธ์
ปฏิภาคตรง
ปฏิภาคตรง
ปฏิภาคตรง
ปฏิภาคตรง
ปฏิภาคตรง
ปฏิภาคตรง
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ตารางที่ 50 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่
เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับตัวแปรประสบการณ์ในตาแหน่งบริ หารของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา (ต่อ)
นวัตกรรมการ Kendall’s tau-c Approx. Sig
บริ หารงานวิชาการ
39
.936
.000
42
.936
.000
46
.984
.000
48
.936
.000
49
.984
.000
50
.936
.000

ระดับ
ความสัมพันธ์
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง

ทิศทางความสัมพันธ์
ปฏิภาคตรง
ปฏิภาคตรง
ปฏิภาคตรง
ปฏิภาคตรง
ปฏิภาคตรง
ปฏิภาคตรง

จากตารางที่ 50 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่าง นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการ
ที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับประสบการณ์ในการปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หาร พบว่า
นวัตกรรมที่ 2 คื อ นวัตกรรมการบริ หารแบบมี ส่ วนร่ วม (Participation)
นวัตกรรมที่ 4 คื อ
นวัตกรรมการบริ หารแบบการสอนงาน (Coaching) นวัตกรรมที่ 30 คื อ การสอนนัก เรี ย นเป็ น
รายบุคคล (Individual Teaching) นวัตกรรมที่ 37 คือ นวัตกรรมการบริ หารแบบผสมผสาน (Mixed
Management) นวัต กรรมที่ 39 คื อ นวัต กรรมการบริ หารโดยใช้ เ ทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สาร
(Information Communication Technology : ICT) นวัตกรรมที่ 42 คือ นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้
ภาคีเครื อข่าย (Associate network) นวัตกรรมที่ 46 คือ นวัตกรรมการบริ หารแบบทีมงาน (Team
Work) นวัตกรรมที่ 48 คือ นวัตกรรมการบริ หารตามแนว Tip Co (Teamwork, Integration,
Participation, Continuous, Improvement ) นวัตกรรมที่ 49 คือ นวัตกรรมการบริ หารแบบพัฒนา
คุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology :
DLIT) และนวัตกรรมที่ 50 คือ นวัตกรรมการบริ หารแบบศูนย์ก ารเรี ยนรู้ คอมพิวเตอร์ (office
station unit) มีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับสู ง มี ทิศทางความสัมพันธ์แบบปฏิ ภาคตรง ส่ วน
นวัตกรรมที่ 1 คือ นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School- Based Management)
และ นวัตกรรมที่ 36 คื อ นวัตกรรมการบริ หารตามหลักการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา (Quality
assurance) มีระดับความสัมพันธ์ของในระดับสู ง มีทิศทางความสัมพันธ์แบบปฏิ ภาคตรง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตที่ .01

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจ ัย ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ 1)เพื่ อ ทราบนวัต กรรมการบริ หารงานวิ ช าการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน 2)เพื่ อทราบนวัตกรรมการบริ หารงานวิช าการที่ หมาะสมของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งผสมผสานทั้งเชิ งปริ มาณและ
เชิงคุณภาพ (Mixed methodology) โดยขั้นตอนแรกเป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative research)
และเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) การได้มาซึ่ งกลุ่มตัวอย่างใช้วธิ ี การเลือกตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการเลือกแบบ Cluster Sampling และ Matching case โดยใช้
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็ นหลัก ตามขั้นตอนต่อไปนี้ ขั้นตอน
ที่ 1 ใช้วิธีเลื อกตัวอย่างที่เรี ยกว่า Cluster Sampling โดยแบ่งประเทศไทยเป็ น ภูมิภาคออกเป็ น 5
ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และภาคเหนื อ ขั้นตอนที่ 2
ในแต่ละ Cluster (ภูมิภาค) จะทาการ Cluster สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จากจานวน
42 สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา จะได้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
พื้นที่ ละ 2 สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาจาก 5 ภูมิภาค รวม 10 เขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา ขั้นตอนที่ 3 ในแต่ละCluster (เขตพื้นที่ การศึ กษา) จะทาการ Cluster สถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา ตามขนาดเล็ก/กลาง จานวน 5 สถานศึ กษา และขนาด
ใหญ่/ใหญ่พิเศษ จานวน 5 สถานศึกษา รวม 10 สถานศึกษา ขั้นตอนที่ 4 เมื่อได้ตวั อย่าง สถานศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 50 สถานศึกษา แล้วทาการ Matching Case กับสถานศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีคุณลักษณะคล้ายกับสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จานวน 50 สถานศึกษา รวมสถานศึกษาตัวอย่าง 100 สถานศึกษา ซึ่ งได้ผใู ้ ห้ขอ้ มูล สถานศึกษาละ
3 คน เป็ นผูอ้ านวยการสถานศึกษา จานวน 1 คน รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาหรื อครู วิชาการ
จานวน 1 คน และครู ผูร้ ั บผิดชอบตามกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ จานวน 1 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งสิ้ น
จานวน 300 คน ส่ ว นการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล และสถิ ติ ที่ ใ ช้ ผูว้ ิจยั ใช้ก ารวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content
Analysis) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง โดยนาข้อมูลมาสรุ ปเป็ นตัวแปรที่ศึกษา
วิเคราะห์ ข ้อมู ล สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามความคิ ดเห็ น ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับ การศึก ษา ตาแหน่ ง วิทยฐานะ สัง กัดของหน่ วยงาน ขนาดของสถานศึ กษา และในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับ นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้
ค่าสถิ ติ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ฐานนิ ยม (Mode ) สถิติ Non-Parametric
Statistic Chi-Square และ Kendall Coefficient of Concordance
275

276

สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน
สรุ ปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ดงั นี้
1. นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ผลการวิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีนวัตกรรม
การบริ ห ารงานวิ ช าการของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานทั้ง หมด 50 นวัต กรรม ดัง นี้ ( 1)
นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School- Based Management) (2)นวัตกรรมการ
บริ หารแบบมี ส่วนร่ วม (Participation) (3)นวัตกรรมการบริ หารแบบอิสระ (Independent) (4)
นวัต กรรมการบริ ห ารแบบการสอนงาน (Coaching) (5) นวัต กรรมการบริ ห ารแบบมี พี่ เ ลี้ ย ง
(Mentor) (6)นวัตกรรมการบริ หารแบบยึดพื้นที่ เป็ นที่ ต้ งั (Area- Based Management) (7)
นวัตกรรมการบริ หารแบบโครงการ (Project management) (8) นวัตกรรมการบริ หารแบบเครื อข่าย
ครู (Teacher Network) (9) นวัตกรรมการบริ หารแบบวงจรเดมิ่ง (PDCA) (10)นวัตกรรมการ
บริ หารแบบโรงเรี ยนวิถีพุทธ (Buddhist school ) (11)นวัตกรรมการบริ หารแบบคละชั้นเรี ยน
(Multi-grade teaching) (12) นวัตกรรมการบริ หารแบบแผนภูมิการปฏิบตั ิงานของ Gantt Chart
(13)นวัตกรรมการบริ หารแบบไม่มีช้ นั (Non-graded school) (14) นวัตกรรมการบริ หารแบบเปิ ด
(Open School) (15) นวัตกรรมการบริ หารแบบการจัดการเรี ยนการสอน ในศูนย์การเรี ยนชุ มชน
(Teaching Community Center) (16) นวัตกรรมการบริ หารแบบสถานศึกษาพอเพียง (Education
suffice) (17) นวัตกรรมการบริ หารแบบการเรี ยนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) (18) นวัตกรรม
การบริ หารแบบภูมิปัญญาช่วยสอน (teaching wisdom) (19) นวัตกรรมการบริ หารตามแนวคิดของ
แมสชี แ ละดัก ลาส (20) นวัต กรรมการบริ ห ารแบบเครื อข่ า ยความร่ ว มมื อ ของกลุ่ ม โรงเรี ย น
(Cooperation between school) (21)นวัตกรรมการบริ หารแบบบูรณาการช่ วงชั้น (Multigrade
Teaching) (22) นวัตกรรมการบริ หารแบบบูรณาการหลักสู ตร (Integrated curriculum) (23)
นวัตกรรมการบริ หารแบบระดมทรัพยากรทุกภาคส่ วน (Mobilizing all sectors) ( 24) นวัตกรรม
การบริ หารแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(Distance Learning Foundation:DLTV) (25)
นวัตกรรมการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล (good governance) (26) นวัตกรรมการบริ หารแบบ
โปรแกรม (Programmed Instruction) (27) นวัตกรรมการบริ หารแบบการบริ หารจัดการที่ มี
ประสิ ท ธิ ภาพ(Effective Management) (28) นวัตกรรมการบริ หารการสอนเป็ นคณะ (Team
Teaching) (29)นวัตกรรมการบริ หารการสอนโดยใช้ชุดการสอนจุลบท (Minicourse Teaching)
(30) การสอนนัก เรี ย นเป็ นรายบุ คคล (Individual Teaching) (31) นวัตกรรมการบริ หารแบบ
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บทเรี ยนโปรแกรมแบบเส้นตรง (Programmed straight line ) (32) นวัตกรรมการบริ หารแบบระบบ
สานักงานอัตโนมัติ (E- Office) (33)นวัตกรรมการบริ หารตามแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิ ลบีม
(34)นวัตกรรมการบริ หารด้วยการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning) (35)นวัตกรรมการบริ หาร
แบบครู พี่ศิษย์นอ้ ง (Mentoring) (36) นวัตกรรมการบริ หารตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา
(Quality assurance) (37) นวัตกรรมการบริ หารแบบผสมผสาน (Mixed Management) (38)
นวัตกรรมการบริ การแบบเรี ยนรวมบางชั้นเรี ยน (classes include) (39) นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้
เทคโนโลยีและการสื่ อสาร(Information Communication Technology : ICT) (40) นวัตกรรมการ
บริ หารตามหลักการเรี ยนรู ้ ผ่านระบบการฝึ กอบรมออนไลน์ (E-Training: กระทรวงศึกษาธิ การ)
(41) นวัตกรรมการบริ หารด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อพัฒนาคุ ณภาพ
ผูเ้ รี ยน (ระบบ E-School) (42) นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้ภาคี เครื อข่าย (Associate network)
(43) การใช้โครงสร้ างซี ท (Seat Framework)
(44) นวัตกรรมการบริ หารแบบเครื อข่ า ย
“กัลยาณมิตรเรี ยนรวม” ( Friendly Management) (45) นวัตกรรมการบริ หารแบบเรี ยนรวมตาม
แนวคิดของ PaTCoT (46) นวัตกรรมการบริ หารแบบทีมงาน (Team Work) (47) นวัตกรรมการ
บริ หารโดยใช้ โ ปรแกรมระบบบริ หารจัด การข้อ มู ล สารสนเทศของสถานศึ ก ษา ( School
management information system:SMIS) (48) นวัตกรรมการบริ หารตามแนว Tip Co (Teamwork,
Integration, Participation, Continuous, Improvement (49)นวัตกรรมการบริ หารแบบพัฒนา
คุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology :
DLIT) และ(50) นวัตกรรมการบริ หารแบบศูนย์การเรี ยนรู้คอมพิวเตอร์ (office station unit)
2. นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการทีเ่ หมาะสมของผู้บริ หารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ผลการวิ เ คราะห์ น วัต กรรมการบริ หารงานวิ ช าการที่ เ หมาะสมของผู้บ ริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่ามี 12 นวัตกรรมที่เหมาะสม ตามลาดับ ดังนี้
2.1 ด้านการพัฒนาสาระหลักสู ตรท้องถิ่น , ด้านการพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษา
และด้านการส่ งเสริ มชุ มชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ส่ วนใหญ่เลื อก นวัตกรรมที่ 1 คื อ
นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School- Based Management) คิดเป็ นร้อยละ 67.69
2.2 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่เลือก นวัตกรรมที่
48 คือ นวัตกรรมการบริ หารตามแนว Tip Co (Teamwork, Integration, Participation, Continuous,
Improvement ) คิดเป็ นร้อยละ 63.95
2.3 ด้านการนิเทศการศึกษาและด้านการแนะแนว พบว่า ส่ วนใหญ่เลือก นวัตกรรม
ที่ 4 คือ นวัตกรรมการบริ หารแบบการสอนงาน (Coaching) คิดเป็ นร้อยละ 59.52
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2.4 ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ พบว่า ส่ วนใหญ่เลื อก นวัตกรรมที่ 37 คื อ
นวัตกรรมการบริ หารแบบผสมผสาน (Mixed Management) คิดเป็ นร้อยละ 59.52
2.5 ด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ พบว่า ส่ วนใหญ่เลื อก นวัตกรรมที่ 49 คื อ
นวัต กรรมการบริ หารแบบพัฒ นาคุ ณภาพศึ ก ษาทางไกลผ่า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ (Distance
learning information technology : DLIT) คิดเป็ นร้อยละ 57.48
2.6 ด้า นการวิจยั เพื่ อพัฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษาในสถานศึก ษาและด้านการพัฒนา
ระบบประกันคุ ณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่เลื อก นวัตกรรมที่ 36 คือ
นวัตกรรมการบริ หารตามหลักการประกันคุ ณภาพการศึ กษา (Quality assurance) คิดเป็ นร้ยอละ
56.46
2.7 ด้านการคัดเลือกหนังสื อ แบบเรี ยนเพื่อใช้ในสถานศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่เลือก
นวัตกรรมที่ 42 คือ นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้ภาคีเครื อข่าย (Associate network) คิดเป็ นร้อยละ
55.78
2.8 ด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่เลือก นวัตกรรม
ที่ 39 คือ นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้เทคโนโลยีและการสื่ อสาร (Information Communication
Technology : ICT) คิดเป็ นร้อยละ 55.44
2.9 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่เลือกนวัตกรรมที่
30 คือ นวัตกรรมการสอนนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล (Individual Teaching) คิดเป็ นร้อยละ 54.76
2.10 ด้า นการส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น งานวิช าการแก่ บุ ค คล ครอบครั ว องค์ก ร
หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่เลือก นวัตกรรมที่ 46
คือ นวัตกรรมการบริ หารแบบทีมงาน (Team Work) คิดเป็ นร้อยละ 49.32
2.11 ด้านการประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อื่น พบว่าส่ วนใหญ่เลื อกนวัตกรรมที่ 2 คือ นวัตกรรมการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม (Participation)
คิดเป็ นร้อยละ 47.95
2.12 ด้ า น การพัฒ นาและส่ ง เสริ มให้ มี แ หล่ ง เรี ยนรู ้ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ลื อ ก
นวัตกรรมที่ 50 คือ นวัตกรรมการบริ หารแบบศูนย์การเรี ยนรู้คอมพิวเตอร์ (office station unit) คิด
เป็ นร้อยละ 47.62
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การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั ครั้ง มีประเด็นที่สาคัญที่คน้ พบ จากนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน และสามารถนามาอภิ ปลายผล ตามวัตถุ ประสงค์การวิจยั ได้ 2
ประเด็นดังนี้
1. นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีท้ งั หมด 50
ผลการวิจยั เป็ นดัง นั้น อาจเป็ นเพราะว่า นวัต กรรมที่ นัก การศึ ก ษา นัก วิจยั ได้มี ความคิ ดเห็ น
สอดคล้องกันเกี่ยวกับนวัตกรรมในการบริ หารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยขอบเขตที่
ต้องเป็ นนวัตกรรมที่บริ หารเฉพาะงานวิชาเท่านั้นจึงมีเพียง 50 นวัตกรรมและติดด้วยขอบเขตจาก
หน่ ว ยงานจัด การศึ ก ษาจากต้น สั ง กัด มี ข ้อ จ ากัด ให้ ใ ช้ น วัต กรรมบางตัว ในสถานศึ ก ษา เช่ น
นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้โรงเรี ย นเป็ นฐาน นวัตกรรมภาคี เครื อข่ า ย นวัตกรรมมี ส่ วนร่ ว ม
นวัตกรรมประกันคุ ณภาพการศึกษา เป็ นต้น ทาให้มีขอ้ จากัด สถานศึกษาจึงไม่คิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ๆ ขึ้นมา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดร.พิณสุ ดา สิ ริธรังศรี ที่กล่าวไว่วา่ การบริ หารจัดการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การบริ หารสถานศึกษาที่เหมาะสมนั้น ใช้นวัตกรรแบบมีส่วนร่ วม
แบบเครื อข่าย แบบผสมผสาน เป็ นนวัตกรรมที่ เหมาะสมที่ สุดในการนาไปใช้กบั สถานศึกษาทุ ก
และการประกวดนวัตกรรมด้านการศึกษาทุ กๆปี ที่ผ่านมา ก็เพียงพบนวัตกรรมด้านกระบวนการ
เรี ยนรู ้เป็ นส่ วนใหญ่ ส่ วนด้านนวัตกรรมด้านการบริ หารงานวิชาการนั้น มีเพียง ร้อยละ 30 เท่านั้น
นอกจากนี้ ยงั พบอีกว่า หนึ่ งนวัตกรรม สามารถนาไปบริ หารงานวิชาการในสถานศึกษาได้มากกว่า
หนึ่ ง ด้า นของงานวิ ช าการในสถานศึ ก ษา เนื่ อ งด้ว ยในตัว กระบวนการในแต่ ล ะนวัต กรรมจะ
ครอบคลุมทุกขั้นตอนในการดาเนินงาน อย่างครบถ้วน จึงทาให้หนึ่ งนวัตกรรมสามารถบริ หารงาน
วิชาการได้มากกว่า หนึ่งด้าน
2. นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการวิจยั พบว่า มี นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่ เหมาะสมของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถูกเลือก มี 12 นวัตกรรม ตามขอบข่ายงานวิชาการ กล่าวคือ
ด้านการพัฒนาสาระหลักสู ตรท้องถิ่ น , ด้านการพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษา
และด้า นการส่ ง เสริ ม ชุ ม ชนให้มี ความเข้มแข็งทางวิชาการ เลื อก นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School- Based Management) ด้านการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา
เลือก นวัตกรรมการบริ หารตามแนว Tip Co (Teamwork, Integration, Participation, Continuous,
Improvement ) ด้านการนิเทศการศึกษาและด้านการแนะแนว เลือก นวัตกรรมการบริ หารแบบการ
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สอนงาน (Coaching) ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการเลือก นวัตกรรมการบริ หารแบบผสมผสาน
(Mixed Management) ด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ เลือก นวัตกรรมการบริ หารแบบพัฒนา
คุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology :
DLITด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาในสถานศึ กษาและด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา เลือก นวัตกรรมการบริ หารตามหลักการประกันคุ ณภาพ
การศึกษา (Quality assurance) ด้านการคัดเลื อกหนังสื อ แบบเรี ยนเพื่ อใช้ในสถานศึกษา เลื อก
นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้ภาคีเครื อข่าย (Associate network) ด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี
เลื อก นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้เทคโนโลยีและการสื่ อสาร (Information Communication
Technology : ICT) ด้านการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา เลือก นวัตกรรมการสอนนักเรี ยน
เป็ นรายบุ ค คล (Individual Teaching) ด้า นการส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น งานวิ ช าการแก่ บุ ค คล
ครอบครัว องค์กร หน่ วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา เลือก นวัตกรรม
การบริ หารแบบทีมงาน (Team Work) ด้านการประสานความร่ วมมื อในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น เลือก นวัตกรรมการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม (Participation) และด้านการ
พัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ เลือก นวัตกรรมการบริ หารแบบศูนย์การเรี ยนรู้คอมพิวเตอร์
(office station unit)
ผลการวิจยั นั้น เป็ นเช่ นนั้น อาจเป็ นเพราะว่า นวัตกรรมที่ใช้ในการบริ หารงานที่
เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจากการค้นพบทั้งหมด 50 นวัตกรรม นั้นเป็ นเพราะ นวัตกรรม
หนึ่ ง นวัต กรรม สามารถใช้บ ริ หารงานวิช าการได้ห ลายงานในงานวิช าการ เพราะนิ ย ามของ
นวัตกรรมแต่ละตัวนั้น แบบการกระจายอานาจให้ทุกฝ่ ายได้มีส่วนร่ วม เน้นการทางานเป็ นทีม ใน
รู ป แบบของคณะกรรมการดาเนิ นงาน มี ระบบติ ดตามตรวจสอบด้วยการนิ เทศ และสอนงาน
พร้ อมทั้ง ใช้เทคโนโลยีในในการติ ดต่ อสื่ อสารและปฏิ บ ตั ิ ง านควบคู่ก ันไป ซึ่ ง ไปสอดรั บ กับ
นโยบายของรัฐบาลเรื่ องของการกระจายอานาจใจการปฏิ บตั ิงานในสถานศึกษา และยังพบอีกว่า
สถานศึกษาขนาดเล็ก ก็ยงั ใช้นวัตกรรมที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด หรื อบางนวัตกรรมประยุกต์
ให้เข้ากับการรองรับการประเมินภายนอก เพราะมีตวั ชี้ วดั กาหนดอยู่ ง่ายต่อการบริ หารงานวิชาการ
ในสถานศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของจารุ วรรณ นาตัน ได้กล่าวไว้ในงานวิจยั ว่า นวัตกรรม
การบริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็กด้านงานวิชาการ 12 งาน พบว่า นวัตกรรมที่ถูกเลือกใช้
มากที่สุด คือ นวัตกรรมการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถนาไปเป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
ก าหนดตามนโยบาย และเป็ นแนวทางในการพัฒนาและส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพโรงเรี ย นขนาดตาม
หน่ ว ยงานของต้น สั ง กัด และสอดคล้อ งกับ งานวิ จยั ของ วันเพ็ญ แซ่ แต้ ที่ น านวัตกรรม ภาคี
เครื อข่ายมาเป็ นนวักตรนวักรรมการบริ หารงานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นใน
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และนอกสถานศึกษา นวัตกรรมดังกล่ าวผูค้ ิ ดค้น และดาเนิ นการลงสู่ สถานศึกษา คื อ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐานที่มีนโยบาย ให้สถานศึกษามีภาคีเครื อข่ายในสถานศึกษา แต่
พบว่า ถ้าเป็ นสถานศึ กษาขนาดใหญ่สามารถดารงตัวอยู่ได้เอง ผูบ้ ริ หารมี คุณวุฒิ และวัยวุฒิ ก็มี
นวัต กรรมการบริ หารงานวิช าการเป็ นนวัต กรรมที่ คิ ดค้น ขึ้ นมาใหม่ ข องตนเอง สอดคล้องกับ
แนวคิดของเฉลี ยว ยาจันทร์ ทิ่ คดค้นนวัตกรรมในการบริ หารงานวิชการของสถานศึกษาตนเอง
คือ Tip Co (Teamwork, Integration, Participation, Continuous, Improvement) ได้นานวัตกรรม
ดังกล่าวมาบริ หารงานวิชาการในสถานศึกษาในรู ปขององค์คณะบุคคล โดยบูรณาการนโยบายต้น
สังกัด รวมไปถึงภารกิจ กิจกรรม ทรัพยากร บุคลากรและเทคโนโลยีนามาหลอมรวมเป็ นนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ในการดาเนินงานของสถานศึกษา จะเห็นว่านวัตกรรมดังกล่าวก็ยงั มี นโยบายจาก
ต้นสังกัดเข้ามาเกี่ยวข้อง จะเห็ นได้ว่า นวัตกรรมที่ไม่สามารถเกิ ดขึ้นใหม่ๆ เลย อาจเป็ นเพราะติด
นโยบายหรื อกฎเดิมที่มีอยู่ ส่ วนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ แต่ไม่หลากหลาย อาจเป็ นเพราะเพียงนามา
ประยุ ก ต์ใ หม่ บ ้า งเล็ ก น้อ ย และยัง ขาดความเข้า ใจในการใช้น วัต กรรม หรื อ คิ ด ค้น ประดิ ษ ฐ์
นวัตกรรม ร่ วมถึ งคุ ณวุฒิ วัยวุฒิ ยังไม่สามาถดาเนิ นการได้ ผูว้ ิจยั จึงได้เสนอแนะแนวคิดในการ
วิจยั ดังนี้
ข้ อเสนอแนะการวิจัย
จากการวิจ ัย เรื่ อง นวัต กรรมการบริ ห ารงานวิ ช าการของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาขั้น
พื้นฐาน ได้ขอ้ ค้นพบที่เป็ นประโยชน์ ที่เป็ นองค์ความรู ้ ด้านการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และได้นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมตามคุ ณลักษณะของสถานศึกษา
ซึ่ งผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะเพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพของการศึกษา ดังนี้
1. หน่ วยงานต้นสังกัดที่มีส่วนเกี่ ยวข้องและรับผิดชอบ ควรนาข้อมูลที่ได้รับจากการ
วิจยั ครั้งนี้ ไปศึกษารายละเอียดนวัตกรรมที่ถูกเลือกตามขอบข่ายงานวิชาการ และตามคุณลักษณะ
ของสถานศึกษา พิจารณาตัดสิ นใจเลื อกใช้นวัตกรรมการในการบริ หารงานวิชาการให้เหมาะกับ
งาน ซึ่งจะทาให้สถานศึกษาได้รับการปรับปรุ งและพัฒนาได้จริ ง
2. ผูร้ ั บผิดชอบเกี่ ยวกับการพัฒนา และยกระดับคุ ณภาพผูบ้ ริ หาร คุ ณภาพการศึ กษา
ควรนาข้อค้นพบที่ ไ ด้จากการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ นวัต กรรมการบริ หารงานวิ ช าการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารงานตามขอบข่ายการบริ หารงานวิชาการใน
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สถานศึกษา ที่เหมาะสมกับสภาพบริ บท ของแต่ละสถานศึกษา และคานึ งถึงนโยบายขอหน่วยงาน
ต้นสังกัด พร้อมทั้งการสร้างองค์ความรู ้ ความเข้าใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมี
การติดตามประเมินผลในการนาไปใช้เป็ นระยะๆ เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้
ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
ในการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย มี ข ้อ เสนอแนะส าหรั บ การวิ จ ัย ครั้ งต่ อ ไป เพื่ อ น า
ผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา ดังนี้
1. ควรมีการวิจยั เพื่อศึกษาว่านวัตกรรมใดที่จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของงานวิชาการ
ในสถานศึกษามากที่สุด
2. ควรมี ก ารวิจยั เพื่ อตอบโจทย์ถึ งนวัตกรรมการบริ ห ารงานวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาที่เหลือ 38 นวัตกรรม ว่าเพราะเหตุนวัตกรรมดัวกล่าวจึงไม่ถูกเลือกไปใช้
3.ควรท าวิ จ ัย เกี่ ย วกับ นวัต กรรมที่ เ หมาะตามขนาดและตามภู มิ ภ าค เพื่ อ ทราบ
นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสม
4. ควรทาวิจยั เพิ่มเติม เกี่ยวกับนวัตกรรมที่ถูกเลือกลาดับสุ ดท้าย เพื่อทราบสาเหตุของ
การถูกเลือกลาดับสุ ด ว่าเกิดจากสาเหตุใด เพื่อนาผลที่ได้ไปพัฒนานวัตกรรมต่อไป
5. นาผลการวิจยั จัดทาข้อมูลเสนอเชิ งนโยบายต่อหน่วยงานทางการศึกษา ในด้านการ
พัฒนาบุคลากรระดับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา
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รายชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพือ่ ตรวจเครื่องมืองานวิจัย
1. ดร.ชวน
ภารังกูล
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบ่ า้ นจอมบึง
2. ดร.ขัตติยา ด้วงสาราญ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกลู )
3. ดร.เฉลียว ยาจันทร์
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบางบังทอง นนทุบุรี
4. ดร.จารุ วรรณ นาตัน
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านม่วงเจริ ญราษฎร์
5. ดร.โมไณย อภิศกั ดิ์มนตรี หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา โรงเรี ยน นวมินทราชิ นูทิศบ
ดินทรเดชา
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ผลการประเมินความตรงของเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่ าน
ชื่องานวิจยั
ชื่อผูว้ ิจยั

นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาววิไล ปรึ กษากร
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วัตถุประสงค์
1) เพื่อทราบนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) เพื่อทราบนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานที่ เหมาะสม
ตามคุณลักษณะของสถานศึกษา
3) เพื่อยืนยันนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หาร สถานศึ กษาขั้นพื้นฐานที่ เหมาะสม
ตามคุณลักษณะของสถานศึกษา
รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจเครื่ องมือ
1. ดร.ชวน
ภารังกูล
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บา้ นจอมบึง
2. ดร.ขัตติยา ด้วงสาราญ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกลู )
3. ดร.เฉลียว
ยาจันทร์
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบางบังทอง นนทุบุรี
4. ดร.จารุ วรรณ นาตัน
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านม่วงเจริ ญราษฎร์
5. ดร.โมไณย อภิศกั ดิ์มนตรี หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา โรงเรี ยน
นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา
รายละเอียดแบบสอบถามฉบับนีแ้ บ่ งเป็ น 4 ส่ วน
รายการประเมิน
ส่วนที่ 1 คาชี้ แจง
ส่วนที่ 2
2.1 รายชื่อ และคาอธิบายนวัตกรรมการ
บริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่เสนอให้ตอบแบบสอบถาม เลือก
(หน้า2-13)
2.2 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามและ
ขอบข่ายของงานวิชาการ
2.3 ขอบข่ายงานวิชาการที่สอดคล้องกับ
นวัตกรรมในการบริ หารงานวิชาการผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาเป็ นแบบสอบถามให้เลือกตอบ

ส่ วนที่ 3
ภาพรวมของแบบสอบถามฉบับนี้

คนที่ 1
1

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่2
คนที่3
คนที่4
1
1
1

คนที่5
1

ผลการประเมิน
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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รายชื่อโรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 โรงเรี ยน
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

โรงเรี ยน
โรงเรี ยนวัดโพรงมะเดื่อ
โรงเรี ยนวัดไผ่ลอ้ ม
โรงเรี ยนนุบาลกาแพงแสน
โรงเรี ยนประถมฐานบินกาแพงแสน
โรงเรี ยนวัดโรงเข้
โรงเรี ยนหลวงสิ นธ์ราษฎร์รังสฤกษ์
โรงเรี ยนวัดป้ อมวิเชียรโชติการาม
โรงเรี ยนวัดนางสาว
โรงเรี ยนเอกชัย
โรงเรี ยนอนุบาลสมุทรสาคร
โรงเรี ยนวัดไพศาลสถิต
โรงเรี ยนวัดทุ่งแย้
โรงเรี ยนบ้านทวดทอง
โรงเรี ยนวัดพระมหาธาตุ
โรงเรี ยนอนุบาลนครศรี ธรรมราช
โรงเรี ยนวัดพิชยั ยาราม
โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา77
โรงเรี ยนชุมชนมาบอามฤต
โรงเรี ยนอนุบาลเมืองชุมพร
โรงเรี ยนอนุบาลชุมพร
โรงเรี ยนบ้านหนองจอก
โรงเรี ยนวัดท่าเรื อ
โรงเรี ยนวัดห้วยโป่ ง
โรงเรี ยนบ้านมาบตาพุด
โรงเรี ยนวัดบ้านฉาง
โรงเรี ยนอนุบาลระยอง
โรงเรี ยนอนุบาลหนองใหญ่
โรงเรี ยนอนุบาลวัดอู่ตะเภา
โรงเรี ยนวัดท้องคุง้

ภาค
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ตะวันออก
ตะวันออก
ตะวันออก
ตะวันออก
ตะวันออก
ตะวันออก
ตะวันออก
ตะวันออก
ตะวันออก

สังกัด
สพป. นครปฐม เขต 1
สพป. นครปฐม เขต 1
สพป. นครปฐม เขต 1
สพป. นครปฐม เขต 1
สพป.สมุทรสาคร เขต1
สพป.สมุทรสาคร เขต1
สพป.สมุทรสาคร เขต1
สพป.สมุทรสาคร เขต1
สพป.สมุทรสาคร เขต1
สพป.สมุทรสาคร เขต1
สพป.นครศรี ธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรี ธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรี ธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรี ธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรี ธรรมราช เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 1
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รายชื่อโรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 โรงเรี ยน(ต่ อ)
ลาดับที่
30.
31
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

โรงเรี ยน
โรงเรี ยนอนุบาลชลบุรี
โรงเรี ยนบ้านหนองไก้หนองตุ
โรงเรี ยนบ้านเหล่ากล้วย
โรงเรี ยนบ้านปาฝา
โรงเรี ยนเมืองร้อยเอ็ด
โรงเรี ยนอนุบาลร้อยเอ็ด
โรงเรี ยนบ้านจอหอ
โรงเรี ยนตาบลโคกกรวด(ผดุง
รัฐประชานุกลู
โรงเรี ยนวัดสระแก้ว
โรงเรี ยนเมืองนครราชสี มา
โรงเรี ยนอนุบาลนครราชสี มา
โรงเรี ยนแม่สอด
โรงเรี ยนบ้านเจดียโ์ คะ
โรงเรี ยนอนุบาลตาก
โรงเรี ยนตากสิ นราชานุสรณ์
โรงเรี ยนบ้านแม่สลิดหลวง
วิทยา
โรงเรี ยนวัดช่างเคี่ยน
โรงเรี ยนชลประทานผาตาก
โรงเรี ยนพุทธิ โศภณ
โรงเรี ยนบ้านสันกาแพง
โรงเรี ยนอนุบาลเชียงใหม่
โรงเรี ยนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฎ์
โรงเรี ยนกาแพงแสนวิทยา
โรงเรี ยนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
โรงเรี ยนพระปฐมวิทยาลัย
โรงเรี ยนวัดหลักสี่ พิพฒั น์
อุปถัมภ์

ภาค
ตะวันออก

สังกัด
สพป.ชลบุรี เขต 1

ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.นครราชสี มา เขต 1
สพป.นครราชสี มา เขต 1

ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
เหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ

สพป.นครราชสี มา เขต 1
สพป.นครราชสี มา เขต 1
สพป.นครราชสี มา เขต 1
สพป.ตาก เขต 2
สพป.ตาก เขต 2
สพป.ตาก เขต 1
สพป.ตาก เขต 2
สพป.ตาก เขต 2

เหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง

สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพม.นครปฐม เขต 9
สพม.นครปฐม เขต 9
สพม.นครปฐม เขต 9
สพม.นครปฐม เขต 9
สพม.สมุทรสาคร เขต10
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รายชื่อโรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 โรงเรี ยน(ต่ อ)
ลาดับที่
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

โรงเรี ยน
โรงเรี ยนบางสะพานน้อย
วิทยาคม
โรงเรี ยนวัดธรรมจริ ยาภิรมย์
โรงเรี ยนกระทุ่มแบน(วิเศษสม
ทุทคุณ)
โรงเรี ยนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรี ยนสาครบูรณะ
โรงเรี ยนเฉลิมราชประชาอุทิศ
โรงเรี ยนสตรี ทุ่งสง
โรงเรี ยนโยธิ นบารุ ง
โรงเรี ยนมัธยมวิภาวดี
โรงเรี ยนทุ่งตะโกวิทยา
โรงเรี ยนเคียนซาพิทยาคม
โรงเรี ยนพุนพินพิทยาคม
โรงเรี ยนเมืองสุ ราษฎร์ธานี
โรงเรี ยนพัทลุง
โรงเรี ยนศรี ยาภัย
โรงเรี ยนแหลมงอบวิทยาคม
โรงเรี ยนหนองตาคงพิทยาคาร
โรงเรี ยนสอยดาววิทยา
โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ
โรงเรี ยนสตรี ประเสริ ฐศิลป์
โรงเรี ยนนิคมวิทยา
โรงเรี ยนพานทอง
โรงเรี ยนบางละมุง
โรงเรี ยนสิ งห์สมุทร
โรงเรี ยนชลกันยานุกลู
โรงเรี ยนม่วงลาดวิทยา

ภาค
กลาง

สังกัด
สพม.ประจวบคีรีขนั ต์ เขต10

กลาง
กลาง

สพม.สมุทรสาคร เขต 10
สพม.สมุทรสาคร เขต10

กลาง
กลาง
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ตะวันออก
ตะวันออก
ตะวันออก
ตะวันออก
ตะวันออก
ตะวันออก
ตะวันออก
ตะวันออก
ตะวันออก
ตะวันออก
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

สพม.สมุทรสาคร เขต10
สพม.สมุทรสาคร เขต10
สพม.นครศรี ธรรมราช เขต 1
สพม.นครศรี ธรรมราช เขต 1
สพม.นครศรี ธรรมราช เขต 1
สพม.สุ ราษฎร์ธานี เขต 2
สพม.สุ ราษฎร์ธานี เขต 2
สพม.สุ ราษฎร์ธานี เขต 3
สพม.สุ ราษฎร์ธานี เขต 2
สพม.สุ ราษฎร์ธานี เขต 1
สพม.พัทลุง เขต 1
สพม.ชุมพร เขต 1
สพม. จันทบุรี เขต 17
สพม. จันทบุรี เขต 17
สพม. จันทบุรี เขต 17
สพม. จันทบุรี เขต 17
สพม. ตราด เขต 17
สพม. ระยอง เขต 18
สพม. ชลบุรี เขต 18
สพม. ชลบุรี เขต 18
สพม. ชลบุรี เขต 18
สพม. ชลบุรี เขต 18
สพม.ร้อยเอ็ด เขต 27
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รายชื่อโรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 โรงเรี ยน(ต่ อ)
ลาดับที่
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93
94
95
96
97.
98.
99.
100.

โรงเรี ยน
โรงเรี ยนเมยวดีพิทยาคม
โรงเรี ยนสุ วรรณภูมิวิทยาลัย
โรงเรี ยนจตุพกั ตรพิมาน
รัชดาภิเษก
โรงเรี ยนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
โรงเรี ยนหนองกราดวัฒนา
โรงเรี ยนสุ รนารี วิทยา 2
โรงเรี ยนเมืองคง
โรงเรี ยนราชสี มาวิทยาลัย
โรงเรี ยนสุ รนารี วิทยา
โรงเรี ยนนาโบสถ์พิทยาคม
โรงเรี ยนท่าสองยางวิทยาคม
โรงเรี ยนผดุงปัญญา
โรงเรี ยนตากพิทยาคม
โรงเรี ยนดอยสะเก็ดวิทยาคม
โรงเรี ยนเชียงดาววิทยาคม
โรงเรี ยนหอพระ
โรงเรี ยนสันป่ าตองวิทยาคม
โรงเรี ยนวัฒโนทัยพายัพ
โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย

ภาค
สังกัด
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ สพม.ร้อยเอ็ด เขต 27
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ สพม.ร้อยเอ็ด เขต 27
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ สพม.ร้อยเอ็ด เขต 27
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
เหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ

สพม.ร้อยเอ็ด เขต 27
สพม.นครราชสี มา เขต 31
สพม.นครราชสี มา เขต 31
สพม.นครราชสี มา เขต 31
สพม.นครราชสี มา เขต 31
สพม.นครราชสี มา เขต 31
สพม.ตาก เขต 38
สพม.ตาก เขต 38
สพม.ตาก เขต 38
สพม.ตาก เขต 38
สพม.เชียงใหม่ เขต 34
สพม.เชียงใหม่ เขต 34
สพม.เชียงใหม่ เขต 34
สพม.เชียงใหม่ เขต 34
สพม.เชียงใหม่ เขต 34
สพม.เชียงใหม่ เขต 34
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจยั
เรื่อง
นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
คาชี้แจง
แบบสอบถามการวิจยั ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลสาหรับ
การวิจยั เรื่ อง “นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยแบบสอบถาม
ความคิดเห็นแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อ มู ล ทั่ว ไปเกี่ ย วกับ ผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
ตาแหน่ง วิทย-ฐานะ สังกัดของหน่วยงาน ขนาดของสถานศึกษาและประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ ยวกับ นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน เป็ น
แบบสอบถาม แบบเลือกตอบ โดยเลือกนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการให้สอดคล้องกับขอบข่ายงาน
วิชาการทั้ง 17 ขอบข่าย (ท่านสามารถเลือกตอบ นวัตกรรมที่ ซ้ ากันได้ในแต่ละขอบข่ายงาน และแต่ละ
ขอบข่ า ยสามารถเลื อกได้มากกว่า 1 นวัต กรรมตามสภาพจริ ง) และเรี ย งลาดับความความส าคัญของ
นวัตกรรมที่ถกู ใช้มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด เพียง 5 ลาดับแรกเท่านั้น และใส่ นวัตกรรมอื่นๆที่เลือกเพิ่มใน
ช่องทันไป
1. ผูต้ อบแบบสอบถามฉบับนี้ ได้แก่ ผูอ้ านวยการสถานศึ กษา จานวน 1 ท่าน รองผูอ้ านวยการ
สถานศึกษาหรื อครู วิชาการ จานวน 1 ท่าน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จานวน 1 ท่าน รวม 3 ท่าน
2. โปรดตอบทุกข้อคาถาม ตามสภาพที่แท้จริ ง คาตอบของท่านมีคุณค่ายิ่งต่อการวิจยั เพราะจะทา
ให้ทราบข้อเท็จจริ ง อันจะนาไปสู่แนวทางในการบริ หารงานวิชาการ โดยใช้นวัตกรรมบริ หารงานวิชาการ
ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ข้อมูลที่ ท่านตอบจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิ บตั ิ งานของท่ านแต่
อย่างใด ผูว้ ิจยั รับรองว่าข้อมูลที่ได้รับ จากแบบสอบถามฉบับนี้ จะเป็ นความลับการนาเสนอข้อมูลจะเป็ น
ข้อมูลในภาพรวมเท่านั้น
3. เมื่อท่านให้ขอ้ มูลครบถ้วนทุกข้อแล้ว โปรดส่ งแบบสอบถามคืนให้เจ้าหน้าที่ ผปู ้ ระสานงาน
ในหน่วยงานของท่าน เพื่อรวบรวมจัดส่ งคืนให้ผวู ้ ิจยั ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้

นางสาววิไล ปรึ กษากร
นักศึกษาหลักสูตรปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปาก
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รายชื่อ และคาอธิบาย
นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ทีเ่ สนอให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามเลือก สาหรับใช้ กบั ขอบข่ ายงานวิชาการในสถานศึกษา ทั้ง 17
ขอบข่ ายงาน
ข้ อ
นวัตกรรม
1. การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐาน
(School- Based
Management)

2.

3

4

คานิยาม
-การบริ หารด้วยวิธีการให้อิสระและคื นอานาจการบริ หาร การ
ตั ด สิ นใจ ให้ ส ถานศึ ก ษา ชุ ม ชน และหลายฝ่ ายทางด้ า น
การศึ กษา เข้ามามีส่วนร่ วมในแบบคณะกรรมการสถานศึ กษา
ผูบ้ ริ หารได้ใช้อานาจหน้าที่ น้ นั ๆร่ วมกับครู ผูป้ กครอง ผูแ้ ทน
ชุ ม ชน โดยมี ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจ ก าหนดหน้า ที่ ความ
รับผิดชอบ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความถนัดของแต่ละบุคคล
และแต่ละบุคคลสามารถใช้อานาจในการตัดสิ นใจได้อย่างเต็มที่
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
-การบริ หารที่ ทุกฝ่ ายรู ้สึกมีความเป็ นเจ้าของร่ วมกัน เป็ นความ
(Participation)
ร่ วมมือระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรหรื อระหว่างองค์กรก็ได้
มี ความเป็ นประชาธิ ปไตยในการปฏิ บตั ิ งาน มี ค ณะทางานใน
แบบคณะกรรมการ ทุกฝ่ ายร่ วมคิ ด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมวางแผน
ร่ ว มด าเนิ น การ ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มแก้ปั ญ หา ร่ ว มติ ด ตาม
ประเมินผล ร่ วมชื่นชมความสาเร็ จ
การบริ หารแบบอิสระ
-การบริ หารที่ ตน้ สังกัดเห็ นว่า สถานศึ กษาใดๆก็ตามที่ มีความ
(Independent)
พร้ อมด้า นวิช าการ สามารถจัด การศึ กษา จัด หางบประมาณ
แก้ไขปั ญ หาได้เ มื่ อเกิ ด ปั ญหาขึ้ น ทาให้สถานศึ กษาสามารถ
บริ หารจัดการตัวเองได้เองเป็ นอย่างดี และคล่องตัว ต้นสังกัดก็
จะทาหน้าที่แค่ติดตามผลเป็ นระยะๆเท่านั้น
การบริ หารแบบการสอนงาน -การที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา มีบทบาทเป็ นผูใ้ ห้ คาปรึ กษา
(Coaching)
คาแนะนา และช่วยให้บุคลากรใหม่ มีความมัน่ ใจในตนเอง
สูงขึ้น และมีบทบาทในฐานะเป็ น ช่วยให้บุคลากรใหม่มี
ขอบข่ายงานที่ชดั เจน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
ผูส้ อนงาน (Coach) และผูถ้ กู สอนงาน (Coachee)
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การบริ หารแบบมีพี่เลี้ยง
(Mentor)

6

การบริ หารแบบยึดพื้นที่เป็ น
ที่ต้ งั (area was the site)

7.

8.

9.

การบริ หารแบบโครงการ
(Project management)

คานิยาม
-เป็ นการบริ หารที่ ตน้ สังกัดคือเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาแล้ว
ว่าสถานศึ กษาแห่ งนี้ ไม่สามารถบริ หารจัดการด้านวิชาการได้
ด้วยตัวเอง จึงให้ความช่ วยเหลือในรู ปแบบพี่เลี้ยง(Menter)โดย
อานวยความสะดวก สนับสนุน ส่ งเสริ ม จัดหา ให้คาแนะนา ทา
เป็ นตัวอย่า ง ดู แลอย่า งต่ อเนื่ องตามขอบข่ ายงานวิชาการให้
สถานศึกษาสามารถดาเนินการด้านการศึกษาไปได้ดว้ ยดี
-เป็ นการรวมกันของสถานศึ กษาที่ อยู่ในพื้นที่เดี ยวกัน มีบริ บท
เดี ยวกั น มี ปั ญหาคล้ า ยกั น รวมกลุ่ ม กั น บริ หารจั ด การ
สถานศึ กษาร่ วมกันในเรื่ องของ การบริ หารจัดการงานวิชาการ
อาคารสถานที่ วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ ครู และบุคลากร มีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ร่วมกัน วิจยั และพัฒนาร่ วมกัน สร้างนวัตกรรมการเรี ยนรู ้
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและการเรี ยนรู ้ร่วมกันได้

-เป็ นนวัต กรรมการบริ หารที่ มี การวางแผนงาน การจัด สรร
ทรั พยากร และแผนปฏิ บตั ิ อย่างมี ระเบี ยบ ประกอบไปด้วย
วัต ถุ ป ระสงค์ กระบวนการบริ หาร และระดับ การบริ หาร
พื้นฐาน
การบริ หารแบบเครื อข่ า ยครู -การบริ หารของสถานศึ กษาที มีปัญหาด้านการจัดการเรี ยนการ
(Teacher Network)
สอนคล้ายคลึงกันใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการแลกเปลี่ยนหมุนเวียน
ครู เ พื่ อ ช่ ว ยสอนและหรื อ การหมุ น เวี ย นผูเ้ รี ยน ตามความรู ้
ความสามารถและความถนัด ทางวิ ช าการของครู ใ นแต่ ล ะ
สถานศึกษา เช่ น ครู ที่จบตรงสาขาไปช่วยสอนสถานศึกษาที่ครู
ขาดแคลนหรื อไม่ตรงสาขา หมุนเวียนกันไปตามระบบที่จดั
การบริ หารแบบวงจรเดมิ่ ง -การบริ หารงานวิชาการโดยการนาระบบการตรวจสอบ(คิ วซี )
PDCA
มาประยุกต์ใช้ตามขั้นตอนทุกขั้นของวงจรเดมิ่ง ตั้งแต่(1)มีการ
วางแผนแก้ปัญหาร่ วมกัน (2)มี การลงมื อแก้ปัญหาตามแผนที่
วางไว้ร่ ว มกัน (3)มี ก ารตรวจสอบหลัง จากแก้ปั ญ หามาแล้ว
ร่ วมกันและ4)มี ส่วนร่ วมในการเสนอแนวทางแก้ไข ปรั บปรุ ง
งาน ร่ วมกัน
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การบริ หารแบโรงเรี ยนวิ ถี -เป็ นการนาหลักค าสอน หลักการปฏิ บัติ ตามหลักธรรมทาง
พุทธ(Buddhist school )
พระพุ ท ธศาสนา มาประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการบริ ห ารงานและการ
พัฒ นาผูเ้ รี ย นในสถานศึ ก ษา เน้น กรอบการพัฒ นาตามหลัก
ไตรสิ กขาอย่างบูรณาการ ในการปฏิบตั ิงาน
การบริ หารแบบคละชั้นเรี ยน -การบริ หารงานวิ ช าการด้า นการจัด การเรี ยนการสอน ใน
(Multi-grade teaching)
สถานศึกษาที่มีนกั เรี ยนในชั้นเรี ยนต่างกัน ตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไปมา
(-Bingham,ชินภัทร ภูมิรัตน) เรี ยนรวมกัน โดยมีการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ กระบวนการ
เรี ยนรู ้ การวัดผลประเมิ นผล ให้เ หมาะสมกับพัฒนาการของ
ผูเ้ รี ยนรายบุคคล
นวัต กรรมการบริ หารแบบ -การบริ หารงานวิชาการ ที่ มีลกั ษณะเป็ นตารางปฏิ ทิน ในการ
แผนภูมิการปฏิบตั ิงาน
ปฏิ บตั ิ งาน/กิ จกรรม มี ตวั คงที่ ในเรื่ องของ ระยะเวลาในการ
ปฏิ บัติ ง าน ลัก ษณะงาน การติ ด ตามและ การประเมิ น การ
รายงานผลการปฏิ บัติงาน มี ลกั ษณะเป็ นแผนภู มิ โดยแกน Y
แทนงานภาระงานวิชาการต่างๆ ส่ วนแกนท์ X เป็ นเวลาในการ
ทางานแต่ละงาน
การบริ หารแบบไม่มีช้ นั
-การจั ด สถานศึ ก ษาแบบไม่ มี ช้ ั นเรี ยน นั ก เรี ยนมี ร ะดั บ
(Non-graded school)
ความสามารถที่ แตกต่ างกัน สถานศึ กษาดาเนิ นการจัดนักเรี ยน
เป็ นกลุ่มๆ ซึ่ งในแต่ละกลุ่มมีความสามารถใกล้เคี ยงกัน ระดับ
ความรู ้ไม่แตกต่างกันมากนัก ไปเรี ยนในกลุ่มวิชาเรี ยนเดี ยวกัน
หมุนเวียนกันตามกลุ่มกลุ่มสาระและตามกลุ่มของนักเรี ยน เมื่อ
สิ้ นภาคเรี ยนสามารถปรับเปลี่ยนกลุ่มได้ ตามความเหมาะสม
การบริ หารแบบเปิ ด (Open -การบริ หารสถานศึกษา ที่เน้นการตอบสนองการเรี ยนรู ้ของ
School)
นักเรี ยนเป็ นสาคัญ
ด้วยการเปิ ดใจ ยอมรับแนวคิดแบบใหม่ๆ ในเรื่ องวิธีสอนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน การจัดชั้นเรี ยนแบบเรี ยนรวม หรื อ
เรี ย นที่ ใ ดก็ ไ ด้ หรื อไม่ ช้ ัน เรี ย น ในแต่ ล ะชั้น ไม่ ก าหนดอายุ
คานึงถึงความสามารถทางการรับรู ้ของนักเรี ยน
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15. การบริ หารแบบการจัดการเรี ยน -การบริ หารของสถานที่ มีค วามพร้ อมในการจัด การศึ กษาซึ่ ง
การสอน ในศูนย์การเรี ยน
ผูบ้ ริ หารและครู ทาหน้าที่เพียงนิเทศการสอน ให้คาแนะนา สอน
ชุมชน
เสริ ม อ านวยความสะดวก พัฒ นาชุ ด การสอนให้ นัก เรี ยน
(Teaching Community Center) สามารถเรี ยนรู ้ ได้ดว้ ยตนเองอย่างต่ อเนื่ อง และเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนที่ ระดับสู งกว่า หรื อพ่อแม่ ผูป้ กครองหรื อประชาชน
ทัว่ ไปที่อาสาสมัครทาหน้าที่ช่วยสอนในสถานศึกษาได้
16. การบริ หารแบบสถานศึกษา -การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของใน
พอเพียง(Education suffice) หลวง การประหยัด ซื่ อสัตย์ อดออม อดทน ฯลฯมาประยุกต์ใช้
ในการบริ หารจัดการงานของสถานศึกษา และสอดแทรกลงใน
การปฏิบตั ิงานวิชาการ เช่น ในหลักสู ตรสถานศึกษา การปฏิบตั ิ
ตนของครู นกั เรี ยนและทุกฝ่ ายที่มีส่วนร่ วมในการจัดการศึ กษา
ของสถานศึกษา เพื่อให้ทุกฝ่ ายมีวิถีชีวิตที่ยงั่ ยืนในอนาคต
17. การบริ หารแบบการเรี ยนทาง -เป็ นการบริ หารงานวิชาการด้านการจัดการเรี ยนการสอน คื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) การถ่ า ยทอดเนื้ อหา (delivery
methods) ผ่ า นอุ ป กรณ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ น าเสนอเนื้ อหาในรู ปแบบต่ างๆ เช่ น
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน การสอนบนเว็บ การเรี ยนออนไลน์ การ
เรี ยนทางไกลผ่านดาวเที ยม และการวัดผลประเมินผล เป็ นการ
จัดการเรี ยนการสอนระหว่างครู กบั นักเรี ยน และการจัดการงาน
เอกสารระหว่างครู กบั หัวหน้างานหรื อต้นสังกัดกับสถานศึกษา
ในสังกัด
-เป็ นการบริ หารงานวิชาการด้านการจัดการเรี ยนการสอน เปิ ด
18. การบริ หารแบบภูมิปัญญา
ช่วยสอน
โอกาสให้พ่อแม่ ผูป้ กครอง ภูมิปั ญญาท้องถิ่ น หรื อชุ มชน มี
(teaching wisdom)
ร่ วมจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ทั้งทฤษฎี และการปฏิ บตั ิ จริ ง
ที่ ผเู ้ รี ยนไม่จาเป็ นต้องเรี ยนในสถานศึ กษาเพียงแหล่งเดี ยว แต่
(กระทรวงศึกษาธิ การ)
สามารถไปเรี ยนในแหล่งเรี ยนรู ้ที่มีอยูใ่ นชุมชน ท้องถิ่นหรื อการ
นาครู ภูมิปัญญาเข้ามาสอนในสถานศึกษาได้ เช่นกัน
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19. การบริ หารตามแนวคิดของ
แมสชีและดักลาส

20. การบริ หารแบบเครื อข่ายความ
ร่ วมมือของกลุ่มโรงเรี ยน
(Cooperation between school)

21. การบริ หารแบบ
บูรณาการช่วงชั้น
(Multigrade Teaching)

คานิยาม
-เป็ นการบริ หารงานที่ มีการกาหนดเป้ าหมายของการทางาน
อย่างชัดเจน ซึ่ งผูบ้ ริ หารทาหน้าที่ บริ หารและเป็ นผูช้ ่ วยในการ
ลงมือปฏิบตั ิงานในทุกเรื่ อง ตั้งแต่การค้นหาโอกาส พิจารณาถึง
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น แล้วนาไปวางแผน กาหนดจุดมุ่งหมาย แบ่ง
หน้าที่ ตามภาระงาน พร้ อมทั้งแปลงโอกาสให้เป็ นแนวทางใน
การปฏิ บัติ น าแผนที่ ว างไว้ไ ปใช้ ตรวจสอบและทบทวน
ประเมินทุกระยะในการปฏิบตั ิ
-เป็ นการบริ หารแบบเชื่อมโยงพึ่งพาอาศัยซึ่ งกัน มีความสัมพันธ์
แนวราบกับเครื อ ข่ ายสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานด้วยกัน มี สภาพ
ปั ญ หาและความต้อ งการทาง ความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม วัฒ นธรรม
แนวคิดในการบริ หารงานคล้ายกัน มีระยะทางที่ติดต่อกันได้ง่าย
มารวมกลุ่มกันบริ หารจัดการทางวิชาการโดยหมุนเวียนไปตาม
ความพร้อมหรื อตกลงกันของสถานศึ กษาแต่ละแห่ ง โดยไม่ยึด
สถานศึกษาใดเป็ นหลัก
-การบริ หารงานวิชาการ โดยการนาศาสตร์ หรื อความรู ้วิชาต่าง
ที่ สัมพันธ์ กนั ต่ อเนื่ องกัน มาบูร ณาการเนื้ อหาเข้าด้วยกัน เพื่ อ
นามาจัดการเรี ยนการสอนภายใต้หัวข้อเดี ยวกัน เชื่ อมโยงกัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด จัดให้สอดคล้องกับจานวนบุคลากร
ที่ สถานศึ กษามีอยู่ โดยการรวมชั้นที่ ติดกันเข้าด้วยกัน เช่ น ชั้น
ป.1-2,ป.3-4,ป.5-6 หรื อช่วงชั้น ป.1-3 , ป.4-6 เป็ นต้น

22. การบริ หารแบบบู ร ณาการ -เป็ นการนาหน่วยการเรี ยนรู ้ท้ งั หมดในแต่ละกลุ่มสาระ มาบูรณาการ
เข้าเป็ นหน่ วยการเรี ยนรู ้ใหม่ หรื อนาเฉพาะหน่ วยการเรี ยนรู ้เดี ยว
หลักสูตร
ในแต่ละกลุ่มสาระ มาหลอมรวม ประมวลเป็ นหน่วยการเรี ยนรู ้ใหม่
(Integrated curriculum)

หรื อบูรณาการในกลุ่มสาระเดียวกัน เป็ นการแก้ไขปั ญหาสถานศึกษา
ที่มีครู ไม่ครบชั้น มีความจาเป็ นที่ตอ้ งพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้อง
กับสภาพปั ญหาที่เป็ นอยู่

23. การบริ หารแบบระดม
ทรัพยากรทุกภาคส่ วน
(Mobilizing all sectors)

-เป็ นการบริ หารที่ ทุกภาคส่ วนทั้งในและนอกสถานศึ กษาที่ มี
ส่ ว นในการจัด การศึ กษาทั้งระบบมาร่ วมกัน วางแผนการจัด
การศึ กษา จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สิ่ งของ งบประมาณ ตัวบุคลากร
ในการจัด การเรี ยนการสอนหรื อวิทยากรในชุ มชน มาอานวย
ความสะดวกในการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั สถานศึกษา
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24. การบริ หารแบบการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม
(Distance Learning
Foundation:DLTV)

25.

26.

27.

28.

คานิยาม
-เป็ นนวัต กรรมด้า นการจัด การเรี ย นการสอน ผ่า นการศึ กษา
ทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม โดยจัด ชั้นเรี ย นรู ้ โครงสร้ า งรายวิ ช า
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รวมถึ งตารางชั้นเรี ยนให้สอดคล้องกับ
การใช้สื่อการศึ กษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากมูลนิ ธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเที ยม โรงเรี ยนวังไกลกังวลช่ วยในการจัดการ
เรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนให้ตรงกันในการจัดการเรี ยนการสอน
ในสถานศึกษา
การบริ หารตามหลักธรรมาภิ -นวัตกรรมการบริ หารโดยยึดแนวทางในการจัดระเบี ยบ ตั้งอยู่
บาล (good governance)
บนความถูกต้องเป็ นธรรมโปร่ งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน มี
ความเป็ นกลางและเป็ นธรรม มี หลักการบริ หารแบบร่ วมกัน
ปฏิบตั ิงานทุกขั้นตอน รวมถึงทุกฝ่ ายได้แสดงเหตุผล
การบริ หารแบบโปรแกรม
-นวัตกรรมการบริ หารงานด้านการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นการ
(Programmed Instruction)
จัดระบบการเรี ยนการสอนที่ เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนทากิจกรรม
ด้ว ยตนเอง ตามเนื้ อ หาที่ จัด แบ่ ง ไว้เ ป็ นส่ ว นย่ อ ยๆ นัก เรี ย น
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง นักเรี ยนจะเลือกเรี ยนได้ตาม
ความสนใจและตามความสามารถของแต่ละคน
การบริ หารแบบการบริ หาร -เป็ นนวัตกรรมการบริ หาร ที่ได้รับความร่ วมมือจากตัวผูบ้ ริ หาร
จัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ที่ มีความรู ้ ค วาม สามารถในการบริ หารจัดการสถานศึ กษา มี
(Effective Management)
วิสัยทัศน์ มีความเป็ นประชาธิ ปไตย ยึดหลักการบริ หารแบบมี
ส่ ว นร่ วม มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม เป็ นที่ ย อมรั บ ของทุ ก ฝ่ ายทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึ กษา ตลอดจนมุ่งมัน่ สร้างเครื อข่าย
การทางานมาบริ หารจัดการงานวิชาการในสถานศึกษาทาให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพของงาน
การบริ หารการสอนเป็ นคณะ -นวัตกรรมการการบริ หารงานวิชาการด้านการจัดการเรี ยนการ
(Team Teaching)
สอน โดยใช้วิธีการทางานด้านการสอนของคณะครู ต้ งั แต่ 2 คน
ขึ้ น ไป รั บ ผิ ด ชอบการสอนนัก เรี ย น มี ก ารวางแผนการสอน
ร่ วมกัน สอนร่ วมกัน ประเมินผลการเรี ยนรู ้ ร่ วมกัน การสอน
เป็ นคณะเป็ นการดาเนินการสอนแบบกลุ่มใหญ่ท้ งั ชั้นเรี ยน หรื อ
สอนกลุ่มเล็กหรื อ การศึกษาด้วยตนอง โดยมีการใช้สื่อการสอน
และเครื่ องมือต่างๆ
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29. การบริ ห ารการสอนโดยใช้ -นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการด้านการจัดการเรี ยนการสอน
ชุดการสอนจุลบท
โดยใช้ชุดการสอนจุลบท เป็ นการสอนเนื้อหาใดเนื้ อหาหนึ่ งด้วย
(Minicourse Teaching)
ชุ ด การสอนที่ ส ร้ า งขึ้ น นอย่ า งเป็ นระบบและจบสมบู ร ณ์ ใ น
ตัวเอง ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน มุ่งฝึ กทักษะ ลดเวลา
เรี ยน ลักษณะกิจกรรมเป็ นการปฏิสัมพันธ์ของผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่ม
ครู มีหน้าที่ จดั เนื้ อหาทีสอนให้ส้ ัน และกะทัดรัดเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูเ้ รี ยน
30. การสอนนักเรี ยนเป็ น
-เป็ นการบริ หารงานวิชาการด้านการจัดการเรี ยนการสอน โดยที่
รายบุคคล(Individual
ทุกฝ่ ายนาข้อมูลนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล จากระบบดูแลช่วยเหลือ
Teaching)
นักเรี ย น มาเป็ นองค์ประกอบในการจัด การเรี ย นการสอนให้
สอดคล้องกับตัวผูเ้ รี ยนและแก้ไขปั ญหาตัวผูเ้ รี ยนได้ตรงตาม
ประเด็นปัญหา จากระบบข้อมูลที่มีอยูจ่ ากทุกฝ่ าย
31. การบริ หารแบบบทเรี ยน
-นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการด้านการจัดการเรี ยนการสอน
โปรแกรมแบบเส้นตรง
โดยแบ่ ง เนื้ อหาออกเป็ นหน่ ว ยเล็กๆ จากง่ า ยไปหายาก และ
(Programmed straight line ) จัดการเรี ยนการสอนเป็ นลาดับขั้นตอน จากง่ายไปหายาก ทาให้
นักเรี ยนเข้าใจง่ายซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ศึกษาเพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง
32. ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ ร ะ บ บ -เป็ นการนาระบบสานักงานอัตโนมัติ (Office Automation)
ส านัก งานอัต โนมัติ (E- หรื อ E- Office ซึ่ ง เป็ นเทคโนโลยี ดา้ นคอมพิ วเตอร์ ระบบ
Office)
เครื อข่ า ย มาใช้ เ ป็ นการสื่ อ กลางในการปฏิ บัติ ง านภายใน
สถานศึ กษาตามภาระงานวิชาการและภาระงานจากต้นสังกัด
สามารถติดต่อสื่ อสารกับต้นทางได้อย่างง่ายและสะดวกทุกที่ใน
การปฏิบตั ิงานได้อย่างทันถ่วงที่
33. การบริ หารตามแบบ CIPP
-เป็ นการน าหลัก แบบ CIPP Model มาเป็ นแบบติ ด ตาม
Model ของสตัฟเฟิ ลบีม
กระบวนการปฏิ บตั ิ งาน เพื่ อหาจุ ด ที่ พฒ
ั นาต่ อยอดและแก้ไ ข
ปรั บ ปรุ งส่ ว นที่ ย ัง มี ปั ญ หาโดยเริ่ มตั้ ง แต่ วิ เ คราะห์ ส ภาวะ
แวดล้อมหรื อบริ บท วิเคราะห์ปัจจัยหรื อทรัพยากร วิเคราะห์
กระบวนการดาเนิ นงานและวิเคราะห์ผลผลิตหรื อผลลัพธ์ของ
งานที่ปฏิบตั ิแต่ละภาระงานเพื่อปรับปรุ งและพัฒนาต่อไป
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34. การบริ หารด้วยการวางแผนกล

คานิยาม
-เป็ นนวั ต กรรมการบริ หารงานวิ ช าการวิ ธี หนึ่ ง โดยใช้
ยุทธ์ (Strategic planning)
กระบวนการก าหนดทิ ศ ทางและวัต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ร
กาหนดแผนทั้งในระยะสั้น และยาว ในตัวแผนที่กาหนดจะระบุ
ไปด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิ จ และกลยุทธ์ต่างๆ ในการดาเนิ นงาน
ขององค์การหนึ่งๆ เป็ นคู่มือในการดาเนินงานของสถานศึกษา
35. การบริ หารแบบครู พี่ศิษย์นอ้ ง -นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการด้านการจัดการเรี ยนการสอน
(Mentoring)
ในสถานศึกษา โดยวิธีการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนที่มีลกั ษณะผูน้ าและ
มี ค วามสามารถถ่ า ยทอดความรู ้ เป็ นผูช้ ่ ว ยครู ไ ด้ด าเนิ น การ
จัด การเรี ย นรู ้ โดยครู ค อยเอื้ ออานวยความสะดวกและเป็ นผู ้
ประสานงานอย่างทัว่ ถึงเท่านั้น
36. การบริ หารตามหลั ก การ -เป็ นการบริ หารจัดการงานวิชาการ ตามตัวชี้ วดั ตามมาตรฐาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
เป็ นรายด้า น โดยที่ สถานศึ กษาด าเนิ นงานผ่า นกิ จกรรม ผ่า น
(Quality assurance)
กระบวนการเรี ยนการสอน ผ่านโครงการ โดยบุ คคลที่ มีส่วน
(Doherty,Sallis)
เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการบริ หารและดาเนิ นงาน มีการสรุ ปผล
การดาเนิ นงานทุกด้าน เป็ นลายลักษณ์อกั ษรสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลย้อนหลังได้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนและรองรั บการประกันจาก
ภายนอกต่อไป
37. การบริ หารแบบผสมผสาน -นวัตกรรมการบริ หารงานแบบผสมผสาน เป็ นการนาวิธีการ
(Mixed Management)
บริ หารตั้ง แต่ 2 วิ ธี ข้ ึ นไปมาผสมผสานกัน เกิ ด เป็ นวิ ธี ก าร
(พิณสุ ดา สิ ริธรังศรี )
บริ หารงานแบบใหม่ข้ ึ น ช่ วยในการบริ หารงานสอดคล้องกับ
บริ บทและการแก้ไขปัญหา ตามสถานการณ์ของสถานศึกษา
38 การบริ การแบบเรี ยนรวมบาง -เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึ กษา โดยนานักเรี ย น
ชั้นเรี ยน (classes include)
จากโรงเรี ยนเครื อข่ายบางชั้น เช่น อนุบาล 1-2 , ป.1-3 หรื อ ป.4ป.6 ไปเรี ยนรวมกับโรงเรี ยนหลัก โดยมีผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนหลัก
เป็ นผูร้ ั ก ษาการในต าแหน่ ง โรงเรี ย นเครื อ ข่ า ย อ านวยความ
สะดวกในด้านการจัดเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

314
ข้ อ
นวัตกรรม
39. การบริ หารโดยใช้เทคโนโลยี
และการสื่ อสาร
(Information
Communication Technology
: ICT)

คานิยาม
-นวัตกรรมการบริ หารด้วยระบบเครื อข่าย (network) นามาใช้ใน
การบริ หารงานวิชาการ โดยจัดให้ทุกฝ่ ายในสถานศึกษามีเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ พร้อมใช้ ปฏิ บตั ิงาน ด้วยระบบ ICT ในรู ปแบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ อานวยความสะดวกด้านข้อมูล ด้านการ
จัดการเรี ยนการสอน การวัดผลประเมินผล เช่น การส่ งงานผล
การเรี ย นนัก เรี ย น การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การส่ งเอกสารราชการ
รวมถึ งข้อมูลสารสนเทศของโรงเรี ยนในแต่ละเพื่ อพัฒนางาน
ต่อไป
40. การบริ หารตามหลักการ
-นวัต กรรมการบริ หารที่ ใ ช้ ก ระบวนการฝึ กอบรมผ่ า นสื่ อ
เรี ยนรู ้ผา่ นระบบการ
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เริ่ มเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ประเมินผลการเรี ยนรู ้
ฝึ กอบรมออนไลน์ (Eด้วยตนเอง ก่อนการเรี ยนรู ้และหลังรับการเรี ยนรู ้แล้วด้วยตนเอง
Training:
ซึ่ งเป็ นกระบวนการจัดการฝึ กทักษะเพิ่มพูนสาระความรู ้ที่เน้น
ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ผูเ้ ข้าอบรมมีอิสระในการ
เข้าศึกษาเพื่อเรี ยนรู ้ตามเวลาและโอกาสที่ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมได้ ตาม
ต้องการ
41. การบริ หารด้วยการใช้
-เป็ นการบริ หารงานวิชาการที่ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ทางานผ่านเว็บ (Web Base Application) เป็ นการบริ หารจัดการ
การสื่ อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอย่างเป็ นระบบ ลดภาระงานของครู ในการจัดการงาน
ผูเ้ รี ยน(ระบบ E-School)
เอกสารด้าน การศึ กษา เพิ่ มความสะดวกในการสื บค้นข้อมูล
และลดช่องว่างทางการติดต่อสื่ อสารระหว่าง ครู นักเรี ยน และ
ผูป้ กครอง เพื่ อให้เกิ ดการบูรณาการด้านข้อมูลและความรู ้ ใน
ที่สุด
42. การบริ หารโดยใช้ภาคี
-นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการแบบภาคีเครื อข่าย เป็ นการจัด
เครื อข่าย (Associate
กลุ่มของผูม้ ี ส่วนร่ วมในการจัดการศึ กษาตามนโยบายของต้น
network)
สังกัดขึ้นในสถานศึกษา เป็ นการรวมกันด้วยความสมัครใจ เพื่อ
ทากิ จกรรมให้บรรลุเป้ าหมาย (ร่ วมคิ ด / วางแผน ร่ วมทา ร่ วม
ประเมินผล ร่ วมแก้ไขปั ญหา) โดยมีความสัมพันธ์แนวราบ มี
ความเสมอภาค และเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
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43. การใช้โครงสร้างซี ท
(Seat Framework)

คานิยาม
- นวัตกรรมดังกล่าวเป็ นการบริ หารงานด้านการจัดการเรี ยนการ
สอน สาหรับสถานศึกษาที่มีนกั เรี ยน เรี ยนร่ วม โดยอาศัยความ
ร่ วมมื อระหว่า งโรงเรี ยน ผูป้ กครอง ชุ มชน โรงพยาบาลและ
เครื อข่ า ยที่ เกี่ ยวข้องในการจัดการศึ กษา รวมกันวางแผนการ
จัดการเรี ยนเฉพาะรายบุคคล วัดผลประเมินผลการเรี ยนรู ้ดว้ ย
วิธีการที่หลากหลายเป็ นรายบุคคลให้กบั ผูเ้ รี ยน
44. การบริ หารแบบเครื อข่าย
- เป็ นการบริ หารจัดการร่ วมกันของโรงเรี ยน 2 ลักษณะคือ
“กัลยาณมิตรเรี ยน
สถานศึกษาขนาดเล็กร่ วมกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ หรื อ
รวม”Friendly Management สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดเล็ก มีการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ร่ วมกันตามขอบข่ายงานวิชาการทั้ง17 ขอบข่าย
เสมือนโรงเรี ยนพี่โรงเรี ยนน้อง โดยร่ วมกันทุกกระบวนการและ
ทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
45. การบริ หารแบบเรี ยนรวมตาม -นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตาม
แนวคิดของ PaTCoT
แนวคิดของ PaTCoT เป็ นการเรี ยนรวมสถานศึกษาโดยการจับคู่
โรงเรี ยนร่ วมมือกันปฏิบตั ิงานมีแนวคิดร่ วมกัน และหลังจากตก
ลงจั บ คู่ กั น แล้ ว ต้ อ งมาคิ ด ร่ วมกั น ทั้ ง2 สถานศึ ก ษา ด้ ว ย
กระบวนการเชิ ง ระบบ PDCA
มี ก ารประชุ ม ร่ วมกั น
ปรึ กษาหารื อ วิพากษ์ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน เพื่อร่ วมกัน
พัฒนางาน มุ่งสู่คุณภาพเดียวกัน
46. การบริ หารแบบทีมงาน
-เป็ นทีมทางานร่ วมกันภายในโรงเรี ยนเองหรื อระหว่างโรงเรี ยน
(Team Work)
ก็ได้ซ่ ึ ง มี ภาระหน้าที่ แตกต่ า งกัน ที มผูบ้ ริ หารเน้นการ ศึ กษา
วิเคราะห์ แก้ปัญหา กากับ ติ ดตาม นิ เทศ ประเมิ นผล ที มครู มี
หน้าที่ ตามลักษณะงาน และที มผูป้ กครองและชุ มชนมี หน้า ที่
ประสานงานกับโรงเรี ย น ให้การสนับสนุ นงบประมาณ การ
จัดการเรี ยนรู ้ ประสานงานระหว่างโรงเรี ยนกับหน่วยงานภายใน
และนอก ทั้ง3ที มจะมี การประชุ มร่ วมกันเพื่ อวิ เคราะห์ แ ก้ไ ข
ปัญหาร่ วมกันในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน
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47. การบริ หารโดยใช้โปรแกรม

คานิยาม
-เป็ นการบริ หารโดยใช้โ ปรแกรมระบบบริ หารจัดการข้อมูล
ระบบบริ หารจัดการข้อมูล
สารสนเทศจัดเก็บข้อมูลงานทะเบียน ข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคล
สารสนเทศของสถานศึกษา
การย้ายเข้า การย้ายออก ผลการเรี ยนของนักเรี ยน ข้อมูลบุคลกร
(School management
รายบุ ค คล ข้อ มู ล งานวิ ช าการ เพื่ อ เป็ นฐานข้อ มู ล ในการ
information syste:SMIS)
บริ หารงานวิชาการในด้าน การจัดหลักสู ตรสถานศึ ก ษา การใช้
จัดการเรี ยนการสอน การจัดกิจกรรม การวัดผลประเมิน ฯลฯ
48. การบริ หารตามแนว
-นวัตกรรมการบริ หารตามแนว Tip Co เป็ นการบริ หารแบบ
Tip Co
คณะบุคคล ทุกขั้นตอนของการปฏิบตั ิงาน มีหลักในการทางาน
(Teamwork, Integration,
ร่ วมกันว่า “ร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมแก้ปัญหาและร่ วมกันภาคภูมิใจ”
Participation, Continuous,
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็ นพลวัตร มีเป้ าหมายนักเรี ยนเป็ นสาคัญ มี
Improvement
วิธีการปฏิ บตั ิ ดว้ ยการทางานเป็ นที ม ,การบูรณาการ,การมีส่วน
ร่ วมของทุ ก ฝ่ ายงานและการพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการ
ดาเนินงาน
49. การบริ หารแบบพัฒนาคุณภาพ -นวัต กรรมดังกล่ า ว มี ก ารเตรี ย มการตั้งแต่ ก ารวางแผน การ
ศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี จัดการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรแกนกลาง
สารสนเทศ (Distance learning การศึ ก ษาฯ การจัด การเรี ยนการสอนเพิ่ ม เติ ม การสอนที่ มี
information technology :
ประสิ ทธิ ภาพ และการพัฒนาวิชาชีพ มีเนื้อหาที่ตอบสนองความ
DLIT)
ต้องการและการใช้งาน ผ่าน DLIT บนเครื่ องมือทุกชนิ ดทุกคน
(ศูนย์พฒั นาคุณภาพการศึกษา
สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง และใช้ประกอบการสอนนักเรี ยน
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
พัฒนาผูเ้ รี ยน
50. การบริ หารแบบศูนย์การ
-นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาและใช้สื่ อ
เรี ยนรู ้คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็ นการบริ หารโดยใช้งบประมาณจาก
(office station unit)
สพฐ.ติดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ห้องเรี ยนหรื อมากกว่า
นั้นตามความเหมาะสม ให้กบั โรงเรี ยนที่เป็ นศูนย์ ให้นกั เรี ยนใน
เขตบริ การมาใช้เรี ยน โดยให้ผเู ้ รี ยนเคลื่อนที่ไปหาคอมพิวเตอร์
เช่ น โรงเรี ยนขนาดเล็กหรื อโรงเรี ยนห่ างไกลที่ สัญญาไปไม่ถึง
มาเรี ยนรู ้
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย / หน้ าข้ อทีต่ รงกับสถานภาพของท่าน
1. เพศ
ชาย

หญิง

2. อายุ (เศษที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งปี )
25-30 ปี
36-40 ปี
46-50 ปี

30-35 ปี
41-45 ปี
51-60 ปี

3. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
อื่นๆ
ระบุ…………………………………………..
4. ตาแหน่งของผูต้ อบแบบสอบถาม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา

รองผูอ้ านวยการหรื อครู วชิ าการ
อื่นๆระบุ .................................................

5. วิทยฐานะ
ชานาญการ
เชี่ยวชาญ

ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญพิเศษ

6. สังกัดหน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา..............................................เขต.............
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.............................................เขต.............
7. ขนาดของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่

ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่พิเศษ
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8. ประสบการณ์ในการทางาน (เศษที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีหนึ่งปี )
ต่าว่า 5 ปี
11-15 ปี
21-25 ปี

5-10 ปี
16-20 ปี
มากกว่า 25 ปี

ตอนที่ 2 ข้ อมูล เกีย่ วกับนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการชองผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
คาชี้แจง ให้ผตู้ อบแบบสอบถาม เลือกนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (จากจานวน 50 นวัตกรรม) ที่ผวู ้ จิ ยั เสนอให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเลือกใน
หน้าที่ 2-8 ตามสภาพจริ งของการใช้นวัตกรรมของท่าน (ท่านสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1
นวัตกรรมในช่อง นวัตกรรมอื่นที่เลือกเพิ่ม)และจัดเรี ยงลาดับความสาคัญของการใช้นวัตกรรม
ดังนี้
5 หมายถึง
4 หมายถึง
3 หมายถึง
2 หมายถึง
1 หมายถึง

นวัตกรรมที่ใช้ในระดับมากที่สุด
นวัตกรรมที่ใช้ระดับมาก
นวัตกรรมที่ใช้ระดับปานกลาง
นวัตกรรมที่ใช้ระดับน้อย
นวัตกรรมที่ใช้ระดับน้อยมาก

ขอบข่ ายการบริหารงานวิชาการ

1.การพัฒนาหรื อการดาเนินการเกี่ยวกับการ
ให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
2.การวางแผนงานวิชาการ
3.การจัดการเรี ยนการสอน
4.การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
5.การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้

ระบุหมายเลขของนวัตกรรมที่เลือก
(หน้ า2-8)และเรียงลาดับความสาคัญของ นวัตกรรม
นวัตกรรม
อืน่ ๆ
5
4
3
2
1 ที่เลือกเพิม่
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ขอบข่ ายการบริหารงานวิชาการ

6.การวัดผล ประเมินผล และการดาเนินการ
เทียบโอนผลการเรี ยน
7.การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา
8.การพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้
9.การนิเทศการศึกษา
10.การแนะแนว
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา
12. การส่ งเสริ มชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ
13. การประสานความร่ วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
14.การส่ งเสริ มและสนับสนุนงานวิชาการ แก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
15. การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการของสถานศึกษา
16. การคัดเลือกหนังสื อ แบบเรี ยนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา
17.การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ระบุหมายเลขของนวัตกรรมที่เลือก
(หน้ า2-8)และเรียงลาดับความสาคัญของ นวัตกรรม
นวัตกรรม
อืน่ ๆทีเ่ ลือก
เพิม่
5
4
3
2
1
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.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ขอบคุณค่ ะ
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ส่ วนที่ 2 ข้อค้นพบของการวิจยั จากการวิเคราะห์ทางสถิติ
นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้ขอความ
อนุเคราะห์ผตู ้ อบแบบแบบสอบถาม ได้มาโดยกระบวนการดังนี้
1.ผูว้ ิจยั ได้เ สนอนวัต กรรมการบริ ห ารงานวิช าการของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาขั้น
พื้นฐาน จานวน 50 นวัตกรรม ให้สถานศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง 100 สถานศึกษาพิจารณา
2.นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบว่า มีนวัตกรรมที่เหมาะสมในการบริ หารงานวิชาการมีท้ งั หมด 12 นวัตกรรม
3. คาตอบที่ได้รับกลับมา นามาสรุ ปนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขอบข่ายงานวิชาการ 17 ด้าน ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
ผลการวิเ คราะห์ น วัต กรรมการบริ ห ารงานวิ ช าการของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจากการ
Document Analysis งานวิจยั ในประเทศและต่างประเทศ มี ความคิ ดเห็ นสอดคล้องกัน 50
นวัตกรรม ดังนี้
ที่
รายชื่อนวัตกรรม
จานวนคน
คิดเป็ นร้ อยละ
1
นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
163
92.12
2
นวัตกรรมการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
129
78.18
3
นวัตกรรมการบริ หารแบบอิสระ
101
61.21
4
นวัตกรรมการบริ หารแบบสอนงาน
159
96.36
5
นวัตกรรมการบริ หารแบบมีพี่เลี้ยง
108
65.45
6
นวัตกรรมการบริ หารแบบยึดพื้นที่เป็ นที่ต้ งั
142
86.06
7
นวัตกรรมการบริ หารแบบโครงการ
141
85.45
8
นวัตกรรมการบริ หารแบบเครื อข่ายครู
119
72.12
9
นวัตกรรมการบริ หารแบบวงจรเดมิ่ง
125
75.75
10 นวัตกรรมการบริ หารแบบโรงเรี ยนวิถีพุทธ
133
80.60
11 นวัตกรรมการบริ หารแบบคละชั้นเรี ยน
120
72.72
12 นวัตกรรมการบริ หารแบบแผนภูมิการปฏิบตั ิงาน
91
55.15
13 นวัตกรรมการบริ หารแบบไม่มีช้ นั
114
69.09
14 นวัตกรรมการบริ หารแบบเปิ ด
85
95.50
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ผลการวิเ คราะห์ น วัต กรรมการบริ ห ารงานวิ ช าการของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจากการ
Document Analysis งานวิจยั ในประเทศและต่างประเทศ มี ความคิ ดเห็ นสอดคล้องกัน 50
นวัตกรรม (ต่อ)
ที่
รายชื่อนวัตกรรม
จานวนคน คิดเป็ นร้ อยละ
15 นวัตกรรมการบริ หารแบบการจัดการเรี ยนการ
40
24.24
สอน ในชุมชน
16 นวัตกรรมการบริ หารแบบสถาน ศึกษาพอเพียง
118
71.51
17 นวัตกรรมการบริ หารแบบการเรี ยนทาง
53
32.12
อิเล็กทรอนิกส์
18 นวัตกรรมการบริ หารภูมิปัญญาช่วยสอน
50
30.30
19 นวัตกรรมการบริ หารตามแนวคิดของ แมสชี และ
116
70.30
ดักลาส
20 นวัตกรรมการบริ หารแบบเครื อข่ายความร่ วมมือ
109
66.06
ของกลุ่มโรงเรี ยน
21 นวัตกรรมการบริ หารแบบบูรณาการช่วงชั้น
79
47.87
22 นวัตกรรมการบริ หารแบบบูรณาการหลักสู ตร
47
28.48
23 นวัตกรรมการบริ หารแบบระดมทรัพยากรทุกภาค
45
27.27
24 นวัตกรรมการบริ หารแบบการศึกษาทางไกลผ่าน
103
62.42
ดาวเทียม
25 นวัตกรรมการบริ หารตามหลัก
68
41.21
ธรรมาภิบาล
26 นวัตกรรมการบริ หารแบบโปรแกรม
40
24.24
27 นวัตกรรมการบริ หารแบบการบริ หารจัดการที่มี
101
61.21
ประสิ ทธิภาพ
28 นวัตกรรมการบริ หารการสอนเป็ นคณะ
43
26.06
29 นวัตกรรมการบริ หารการสอนโดยใช้ชุดการสอน
99
60
จุลบท
30 การสอนนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
43
26.06
31 นวัตกรรมการบริ หารแบบบทเรี ยนโปรแกรม
146
88.48
แบบเส้นตรง
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ผลการวิเ คราะห์ น วัต กรรมการบริ ห ารงานวิ ช าการของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจากการ
Document Analysis งานวิจยั ในประเทศและต่างประเทศ มี ความคิ ดเห็ นสอดคล้องกัน 50
นวัตกรรม (ต่อ)
ที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

รายชื่อนวัตกรรม
นวัตกรรมการบริ หารแบบระบบสานักงาน
อัตโนมัติ
นวัตกรรมการบริ หารตามแบบCIPP Model
นวัตกรรมการบริ หารด้วยการวางแผนกลยุทธ์
นวัตกรรมการบริ หารครู พี่ศิษย์นอ้ ง
นวัตกรรมการบริ หารตามหลักการประกัน
คุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมการบริ หารแบบผสมผสาน
นวัตกรรมการบริ การแบบเรี ยนรวมบางชั้นเรี ยน
นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมการบริ หารตามหลักการเรี ยนรู ้ผา่ น
ระบบการฝึ กอบรมออนไลน์
นวัตกรรมการบริ หารด้วยการใช้เทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่ อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
นวัตกรรมการโดยใช้ภาคีเครื อข่าย
การใช้โครงสร้างซีท
นวัตกรรมการบริ หารแบบ
นวัตกรรมการบริ หารแบบเรี ยนรวม
นวัตกรรมการบริ หารแบบทีมงาน
นวัตกรรมการบริ หารโดยใช้โปรแกรมระบบ
บริ หารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
นวัตกรรมการบริ หารตามแนวTipCo
นวัตกรรมการบริ หารแบบพัฒนาคุณภาพศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยี
นวัตกรรมการบริ หารแบบศูนย์การเรี ยนรู้

จานวนคน
55

คิดเป็ นร้ อยละ
33.33.

39
122
113
94

23.63
73.39
68.48
56.96

152
157
110
148

92.12
95.15
66.66
89.96

98

93.39

150
56
107
106
130
104

90.90
33.93
64.84
64.24
78.78
63.03

160
156

96.96
94.54

125

75.75

324
นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มี
นวัตกรรมที่เหมาะสมในการบริ หารงานวิชาการมีท้ งั หมด 12 นวัตกรรม ดังนี้

ที่

งานวิชาการ
ด้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1,2,4,12
15
9,10
4
5
7,11
16
17
3
14
6,13
8

นวัตกรรม
ที่เลือก
1
48
4
37
49
36
42
39
30
46
2
50

ผอ./รองผอ./ครู
จานวนที่ (คน)
ร้อยละ
203
199
188
183
169
167
163
161
148
145
140
130

69.05
67.69
63.95
62.24
57.48
55.78
55.44
54.76
50.34
49.32
47.62
44.22

อันดับที่
เลือก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ 1 การพัฒนาหรื อการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสู ตรท้องถิ่น
อันดับ
ที่

นวัตกรรม
ที่เลือก(คน)

1
2
3
4
5

1
2
18
6
22

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

67
54
41
38
40

68.37
55.10
41.84
38.78
40.82

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

1
2
18
22
42

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่เลือก
ร้อยละ
(คน)

66
75
56
56
36

67.35
76.53
57.14
57.14
36.73

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

1
2
18
22
23

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

66
66
58
56
52

67.35
67.35
59.18
57.14
53.06

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

1
2
18
22
23

ภาพรวม
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

199
195
155
148
105

67.69
66.33
52.72
50.34
35.71

อันดับ
ที่
1
2
3
4
5

325

ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 2 การวางแผนงานวิชาการ

อันดับ
ที่

นวัตกรรม
ที่เลือก(คน

1
2
3
4
5

1,37
36
34
27
9

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

62
41
43
40
38

63.27
41.84
43.88
40.82
38.78

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

1,36
36
34
27
46

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

54
42
46
44
38

55.10
42.86
46.94
44.90
38.78

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

1,37
2
34
27
47

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

58
25
33
36
36

59.18
25.51
33.67
36.73
36.73

นวัตกรรมที่
ถูกเลือก

1,37
36
34
27
46

ภาพรวม
จานวนที่ ร้อยละ อันดับ
ที่
เลือก (คน)

174
125
122
120
108

59.18
42.52
41.50
40.82
36.73

1
2
3
4
5
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ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 3 การจัดการเรี ยนการสอน

อันดับ
ที่
1
2
3
4
5

นวัตกรรม
ที่เลือก
(คน)
30
39
37
18
49

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่
เลือก (คน)

ร้อยละ

57
52
50
37
40

58.16
53.06
51.02
37.76
40.82

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

รองผูอ้ านวยการ
นวัตกรรม
ที่ถกู เลือก
30
39
17
37
28

จานวนที่
เลือก (คน)

ร้อยละ

42
49
52
51
35

42.86
50.00
53.06
52.04
35.71

นวัตกรรม
ที่ถกู เลือก
30
39
17
46
49

จานวนที่
เลือก (คน)

ร้อยละ

62
56
55
39
30

63.27
57.14
56.12
39.80
30.61

ภาพรวม
นวัตกรรม
ที่ถกู เลือก
30
39
17
37
49

จานวนที่
เลือก (คน)

ร้อยละ

161
157
146
123
93

54.76
53.40
49.66
41.84
31.63

อันดับ
ที่
1
2
3
4
5
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ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 4 การพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษา
ผูอ้ านวยการ
รองผูอ้ านวยการ
อันดั นวัตกรรม จานวนที่ ร้อยละ นวัตกรรม จานวนที่ ร้อยละ
ที่ถกู เลือก
บ
ที่เลือก เลือก (คน)
เลือก (คน)
ที่
(คน)
1
1
56
57.14
1
57
58.16
2
2
44
44.90
2
65
66.33
3
37
43
43.88
18
50
51.02
4
23
48
48.98
23
55
56.12
5
16
46
46.94
16
39
39.80

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก
1
2
18
23
16

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาพรวม
จานวนที่ ร้อยละ นวัตกรร จานวนที่ ร้อยละ อันดับ
มที่ถูก
ที่
เลือก (คน)
เลือก
เลือก
(คน)
52
53.06
1
165
56.12
1
50
51.02
2
159
54.08
2
63
64.29
18
155
52.72
3
49
50.00
23
152
51.70
4
31
31.63
16
116
39.46
5
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ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 5 การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
อันดับ
ที่

นวัตกรรม
ที่เลือก(คน)

1
2
3
4
5

49
50
28
17
22

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

63
63
43
42
24

64.29
64.29
43.88
42.86
24.49

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

49
50
28
17
39

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

67
65
45
43
27

68.37
66.33
45.92
43.88
27.55

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

1
50
28
39
20

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

40
40
55
40
25

40.82
40.82
56.12
40.82
25.51

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

49
50
28
17
39

ภาพรวม
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

169
168
143
116
68

57.48
57.14
48.64
39.46
23.13

อันดับ
ที่

1
2
3
4
5
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ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ 6 การวัดผล ประเมินผล และการดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน
อันดับ
ที่

นวัตกรรม
ที่เลือก(คน)

1
2
3
4
5

2
9
25
27
39

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

55
45
46
41
34

56.12
45.92
46.94
41.84
34.69

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

2
9
25
49
39

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

48
45
47
38
41

48.98
45.92
47.96
38.78
41.84

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

2
9
25
49
50

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

45
52
46
32
31

45.92
53.06
46.94
32.65
31.63

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

2
9
25
49
39

ภาพรวม
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

148
142
139
110
104

50.34
48.30
47.28
37.41
35.37

อันดับ
ที่

1
2
3
4
5
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ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ 7 การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
อันดับ
ที่

นวัตกรรม
ที่เลือก(คน)

1
2
3
4
5

36
34
9
47
48

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

38
40
39
30
32

38.78
40.82
39.80
30.61
32.65

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

1,36
34
36
27
33

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

52
34
34
38
41

53.06
34.69
34.69
38.78
41.84

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

36
34
27
47
33

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

40
43
50
48
31

40.82
43.88
51.02
48.98
31.63

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

36
34
27
47
33

ภาพรวม
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

130
117
115
108
101

44.22
39.80
39.12
36.73
34.35

อันดับ
ที่

1
2
3
4
5
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ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 8 การพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้
อันดับ
ที่

1
2
3
4
5

ผูอ้ านวยการ
นวัตกรรม จานวนที่ ร้อยละ
ที่เลือก(คน) เลือก (คน)

41,50
46
40
49
24

52
34
45
41
35

53.06
34.69
45.92
41.84
35.71

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

50
46
40
49
24

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

40
55
37
40
31

40.82
56.12
37.76
40.82
31.63

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

1,50
46
40
49
24

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

48
33
38
37
35

48.98
33.67
38.78
37.76
35.71

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

50
46
40
49
24

ภาพรวม
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

140
122
120
118
101

47.62
41.50
40.82
40.14
34.35

อันดับ
ที่

1
2
3
4
5
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ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 9 การนิเทศการศึกษา
อันดับ
ที่

นวัตกรรม
ที่เลือก(คน)

1
2
3
4
5

4
5
2
46
34

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

62
64
53
39
41

63.27
65.31
54.08
39.80
41.84

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

4
5
2
9
8

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

52
51
44
39
40

53.06
52.04
44.90
39.80
40.82

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

4
5
2
9
8

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

53
46
46
40
42

54.08
46.94
46.94
40.82
42.86

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

4
5
2
9
8

ภาพรวม
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

167
161
143
117
115

56.80
54.76
48.64
39.80
39.12

อันดับ
ที่

1
2
3
4
5
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ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 10 การแนะแนว
อันดับ
ที่

นวัตกรรม
ที่เลือก(คน)

1
2
3
4
5

4
5
2
46
34

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

66
33
40
38
40

67.35
33.67
40.82
38.78
40.82

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

4
5
2
9
8

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่เลือก
ร้อยละ
(คน)

61
39
34
44
32

62.24
39.80
34.69
44.90
32.65

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

4
5
2
9
8

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

56
49
45
38
31

57.14
50.00
45.92
38.78
31.63

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

4
5
2
9
8

ภาพรวม
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

183
151
119
117
101

62.24
51.36
40.48
39.80
34.35

อันดับ
ที่

1
2
3
4
5
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ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ 11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
อันดับ
ที่

นวัตกรรม
ที่เลือก(คน)

1
2
3
4
5

36
46
27
23
33

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่เลือก ร้อยละ
(คน)

67
50
37
35
46

68.37
51.02
37.76
35.71
46.94

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

36
46
27
23
9

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่เลือก ร้อยละ
(คน)

65
40
34
38
33

66.33
40.82
34.69
38.78
33.67

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

36
46
27
23
33

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

71
48
62
42
30

72.45
48.98
63.27
42.86
30.61

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

36
46
27
23
33

ภาพรวม
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

203
138
133
115
107

69.05
46.94
45.24
39.12
36.39

อันดับ
ที่

1
2
3
4
5
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ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ 12 การส่ งเสริ มชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
อันดับ
ที่

นวัตกรรม
ที่เลือก(คน)

1
2
3
4
5

2
46
18
34
23

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

50
40
50
48
45

51.02
40.82
51.02
48.98
45.92

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

1
2
18
34
23

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

69
51
45
44
43

70.41
52.04
45.92
44.90
43.88

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

1
2
18
34
23

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

73
58
51
49
44

74.49
59.18
52.04
50.00
44.90

นวัตกรรมที่
ถูกเลือก

1
2
18
34
23

ภาพรวม
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

163
149
146
141
132

55.44
50.68
49.66
47.96
44.90

อันดับ
ที่

1
2
3
4
5

336

ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ 13 การประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

อันดับ
ที่

นวัตกรรม
ที่เลือก
(คน)

1
2
3
4
5

2
46
48
15
1

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

43
37
43
34
32

43.88
37.76
43.88
34.69
32.65

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

2
46
46
23
18

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก
(คน)

42
43
35
30
29

42.86
43.88
35.71
30.61
29.59

นวัตกรร
ม
ที่ถูกเลือก

2
46
48
23
1

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

49
45
40
25
24

50.00
45.92
40.82
25.51
24.49

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

2
46
48
23
1

ภาพรวม
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

134
125
109
87
80

45.58
42.52
37.07
29.59
27.21

อันดับที่

1
2
3
4
5
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ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่14 การส่ งเสริ มและสนับสนุนงานวิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา

อันดับ
ที่

นวัตกรรม
ที่เลือก(คน)

1
2
3
4
5

46
47
48
1
2

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

50
40
46
44
36

51.02
40.82
46.94
44.90
36.73

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

46
47
48
1
2

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

52
54
47
44
25

53.06
55.10
47.96
44.90
25.51

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

46
47
41
23
2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

43
49
35
40
38

43.88
50.00
35.71
40.82
38.78

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

46
47
48
1
2

ภาพรวม
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

145
143
121
117
99

49.32
48.64
41.16
39.80
33.67

อันดับ
ที่

1
2
3
4
5
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ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ 15 การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานด้าน วิชาการของสถานศึกษา
อันดับ
ที่

นวัตกรรม
ที่เลือก(คน)

1
2
3
4
5

48
46
2
6
3,33

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

53
56
69
46
61

54.08
57.14
70.41
46.94
62.24

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

48
46
2
6
3

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่เลือก ร้อยละ
(คน)

67
64
53
48
34

68.37
65.31
54.08
48.98
34.69

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

48
46
2
6
3

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

68
58
49
46
29

69.39
59.18
50.00
46.94
29.59

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

48
46
2
6
3

ภาพรวม
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

188
178
171
140
124

63.95
60.54
58.16
47.62
42.18

อันดับ
ที่

1
2
3
4
5
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ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ 16 การคัดเลือกหนังสื อ แบบเรี ยนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

อันดับ
ที่

นวัตกรรม
ที่เลือก(คน)

1
2
3
4
5

42
1
2
46
3

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

68
53
43
54
36

69.39
54.08
43.88
55.10
36.73

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

1
2
42
3
36

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

38
50
53
38
50

38.78
51.02
54.08
38.78
51.02

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

42
1
2
46
16

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

68
56
43
56
52

69.39
57.14
43.88
57.14
53.06

นวัตกรรมที่
ถูกเลือก

42
1
2
46
16

ภาพรวม
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

164
153
139
137
115

55.78
52.04
47.28
46.60
39.12

อันดับ
ที่

1
2
3
4
5
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ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ 17 การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

อันดับ
ที่

นวัตกรรม
ที่เลือก(คน)

1
2
3
4
5

39
41
36
31
2

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่ ร้อยละ
เลือก (คน)

54
43
34
39
43

55.10
43.88
34.69
39.80
43.88

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

39
41
36
31
40

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

54
57
51
42
33

55.10
58.16
52.04
42.86
33.67

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

39
41
36
40
2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

55
55
42
40
40

56.12
56.12
42.86
40.82
40.82

นวัตกรรม
ถูกเลือก

39
41
36
31
2

ภาพรวม
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

163
155
127
116
113

55.44
52.72
43.20
39.46
38.44

อันดับ
ที่

1
2
3
4
5

341

ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามลาดับ ที่เหมาะสม
ที่

ขอบข่ายงาน
วิชาการ

นวัตกรรม
ที่เลือก(คน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1,2,4,12
15
9,10
4
5
7,11
16
17
3
14
6,13
8

1
48
4
37
49
36
42
39
30
46
2
50

ผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

67
53
64
62
63
52
68
54
57
50
49
52

68.37
54.08
65.30
63.27
64.29
53.06
69.39
55.10
58.16
51.02
50.00
53.06

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

1
48
4
36
49
36
1
39
30
46
2
50

รองผูอ้ านวยการ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

66
67
57
54
67
59
38
54
42
52
45
40

67.35
68.37
58.16
55.10
68.37
60.20
38.78
55.10
42.86
53.06
45.91
40.82

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

1
48
4
37
1
36
42
39
30
46
2
50

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

66
68
54
58
40
55
68
55
62
43
47
48

67.35
69.39
55.10
59.18
40.82
56.12
69.39
56.12
63.27
43.88
47.95
48.98

นวัตกรรม
ที่ถูกเลือก

1
48
4
37
49
36
42
39
30
46
2
50

ภาพรวม
จานวนที่
ร้อยละ
เลือก (คน)

199
188
175
174
169
166
164
163
161
145
141
140

67.69
63.95
59.52
59.18
57.48
56.46
55.78
55.44
54.76
49.32
47.95
47.62

อันดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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343

ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และครู หวั หน้ากลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้

นวัตกรรมที่
เลือก
1
2
6
7
8
10
11
12
15
18
21
22
34
46

ผูอ้ านวยการ
67
13
0
2
0
0
0
0
1
3
0
0
12
0

รอง
ผูอ้ านวยการ
66
8
0
2
0
1
1
0
2
1
1
5
9
2

ครู หวั หน้า
กลุ่มสาระ
66
6
4
2
1
0
0
1
0
3
0
5
6
4

2

การแปลความหมาย

0.0100
2.8888
8.0000
0.0000
2.0000
2.0000
2.0000
2.0000
2.0000
1.1428
2.0000
5.0000
2.0000
4.0000

มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง

344
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษากับตัวแปรอายุของผูบ้ ริ หาร

นวัตกรรม
1
2
4
30
36
37
39
42
46
48
49
50

Kendall’s
tau-c
.944
.500
.944
.984
.984*
.984
.936
.944
.984
.787
.510
.699

Approx
Sig
.000
.034
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.030
.000

ระดับ
สัมพันธ์
สู ง
กลาง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
กลาง
กลาง

ทิศทาง
ความสัมพันธ์
ตรง
ตรง
ตรง
ตรง
ตรง
ตรง
ตรง
ตรง
ตรง
ตรง
ตรง
ตรง

345
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษากับตัวแปรระดับการศึกษาของผูบ้ ริ หาร

นวัตกรรม
1
2
4
30
36
37
39
42
46
48
49
50

Kendall’s
tau-c
-.583
-.583
-.583
-.583
-.583
-.583
-.583
-.583
-.583
-.583
-.583
-.583

Approx
Sig
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

ระดับ
สัมพันธ์
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง

ทิศทาง
ความสัมพันธ์
กลับ
กลับ
กลับ
กลับ
กลับ
กลับ
กลับ
กลับ
กลับ
กลับ
กลับ
กลับ

346
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษากับตัวแปรวิทยฐานะของผูบ้ ริ หาร

นวัตกรรม
1
2
4
30
36
37
39
42
46
48
49
50

Kendall’s
tau-c
-.583
-.583
-.583
-.583
-.583
-.583
-.583
-.444*
-.583
-.583
-.583
-.583

Approx
Sig
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.273
.000
.000
.000
.000

ระดับ
สัมพันธ์
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
ต่า
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง

ทิศทาง
ความสัมพันธ์
กลับ
กลับ
กลับ
กลับ
กลับ
กลับ
กลับ
กลับ
กลับ
กลับ
กลับ
กลับ

347
ผลการวิเคราะห์ ค วามสัม พันธ์ ระหว่างนวัตกรรมการบริ หารงานวิช าการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษากับตัวแปรประสบการณ์ในตาแหน่งบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

นวัตกรรม
1
2
4
30
36
37
39
42
46
48
49
50

Kendall’s
tau-c
.936*
.936
.987
.987
.987*
.944
.936
.936
.984
.936
.984
.936

Approx
Sig
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

ระดับ
สัมพันธ์
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง

ทิศทาง
ความสัมพันธ์
ตรง
ตรง
ตรง
ตรง
ตรง
ตรง
ตรง
ตรง
ตรง
ตรง
ตรง
ตรง
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349

350
ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
ที่ทางาน
ที่อยูป่ ั จจุบนั
สถานที่ทางาน
ตาแหน่ง
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2555

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2541-2544
พ.ศ. 2545-2553
พ.ศ. 2553-ปัจจุบนั

นางสาววิไล ปรึ กษากร
17 เมษายน 2518
โรงเรี ยนวัดโรงเข้
198 หมู่ 3 ตาบลศรี สุราษฎร์ อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
70130
โรงเรี ยนวัดโรงเข้ ตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว
จังหวัด สมุทรสาคร 74120
ครู คศ.2

สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาครุ ศาสตร์บณ
ั ฑิต (คบ.)
สาขาวิชาเอกภาษาไทย วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏ
หมู่บา้ นจองบึง จังหวัดราชบุรี
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
สาขาหลักสู ตรการนิเทศและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต หลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชาบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ครู อตั ราจ้าง โรงเรี ยนหนองปรื อพิทยาคม อาเภอหนองปรื อ
จังหวัดกาญจนบุรี
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนพิบูลสงครามอุปถัมภ์
จังหวัดราชบุรี
ครู คศ.2โรงเรี ยนวัดโรงเข้ /หัวหน้างานวิชาการ และรักษาการณ์
ตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร

