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บทคัดย่ อ

การวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
1) สภาพปั จจุบนั ของเครื อข่ายความร่ วมมือด้าน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ศึกษา
องค์ประกอบของเครื อข่ายความร่ วมมือด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาและสังเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จําแนก
ประเด็น และนําไปสร้างแบบสัมภาษณ์ก่ ึงมี
โครงสร้างและสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านการจัด
การศึกษา จํานวน 9 คน ซึ่ งได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง ผูว้ จิ ยั สังเคราะห์เนื้อหาและกําหนดเป็ น
รู ปแบบเครื อข่ายความร่ วมมือด้านวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพปั จจุบนั รู ปแบบเครื อข่ายความร่ วมมือด้าน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 5 ด้าน ได้แก่
1)คุณลักษณะสําคัญของเครื อข่ายความร่ วมมือด้าน
วิชาการ
2) ขอบข่ายและภารกิจด้านวิชาการของสถานศึกษา
3) ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของเครื อข่ายความร่ วมมือ
ด้านวิชาการ 4) คุณลักษณะที่ดีของแกนนําเครื อข่าย
ความร่ วมมือด้านวิชาการ 5) วิธีการพัฒนาสมาชิก
ของเครื อข่ายความร่ วมมือด้านวิชาการ
2. องค์ประกอบของเครื อข่ายความร่ วมมือด้าน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ด้านคุณลักษณะ
สําคัญของเครื อข่ายความร่ วมมือด้านวิชาการ
ประกอบด้วย 1) การสร้างวิสัยทัศน์เครื อข่ายความ
ร่ วมมือด้านวิชาการ 2) การมีส่วนร่ วมของสมาชิก 3)
การพัฒนาสมาชิกเครื อข่ายอย่างต่อเนื่อง 4) การ
ติดตามและประเมินผล ด้านขอบข่ายและภารกิจด้าน
วิชาการของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู้ 3) การวัดผลประเมินผล 4) การพัฒนาสื่ อ

นวัตกรรมและการวิจยั 5) การสนับสนุนพัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู้และวิทยากร 6) การนิเทศการศึกษา 7)การ
พัฒนาระบบการประกันประสิ ทธิภาพวิชาการ ด้าน
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของเครื อข่ายความร่ วมมือ
ด้านวิชาการ ประกอบด้วย 1) การสร้างพันธสัญญา
ร่ วมกัน 2) การติดต่อประสานงาน 3) การวิเคราะห์
ปัญหา 4) การระบุเป้ าหมาย 5)การวางแผน จัดทํา
แผน 6) การดําเนินงานตามแผน 7) การประเมินผล
และการรายงาน ด้านคุณลักษณะที่ดีของแกนนํา
เครื อข่ายความร่ วมมือด้านวิชาการ ประกอบด้วย 1)
มีความกระตือรื อร้น 2) มีความคิดสร้างสรรค์ 3) มี
ความรู ้และความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ 4) การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี 5) มีความเป็ นประชาธิปไตย 6) มี
ความรับผิดชอบ 7) มีความมุ่งมัน่ ต่อการทํางานให้
สําเร็ จ ด้านวิธีการพัฒนาสมาชิกของเครื อข่ายความ
ร่ วมมือด้านวิชาการ ประกอบด้วย 1) สร้างความ
ตระหนัก 2) การอภิปราย บรรยาย 3) ระดมความคิด
4) การศึกษาดูงาน 5) ประชุมปฏิบตั ิการ 6) การลงมือ
ปฏิบตั ิงาน
คําสํ าคัญ: 1) เครื อข่าย 2) ความร่ วมมือทางวิชาการ
3) สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ABSTRACT
This research aimed to study: 1) the
Current Conditions of Collaboration network of the
Office of Basic Education Commission ‘s schools
and 2) the elements of a network of Academic
Cooperation of schools belong to the Office of
Basic Education Commission.
The researcher conducted a semi-structured
interview questions by synthesizing related documents and
research papers, then interviewing 9 educational experts whom

selected by using purposive sampling method. The Data
were analyzed by content analysis to determine the
research framework.
The findings showed as follows:
1. The Current Conditions of the
Academic Collaboration Network of the Office of
Basic Education Commission consisted of 5 factors
: 1) the key features of a network of Academic
Collaboration 2) The scope and mission of
academic institutions. 3) The action steps of a
network of academic Partnership 4) The features of
the core network of Academic Cooperation and 5)
How to develop a member of a network of
Academic Collaboration
2. The components of the Academic
Collaboration Network of the Office of Basic
Education Commission’s schools consisted of 31
elements; The key features of a network of
Academic Collaboration include 1) Create a vision
of a networkof Academic Cooperation, 2) The
participation of the members3) Developing the
Members of the network continuously, 4) Keep
track of and a vast Results, The scope and mission
of academic institutions include 1) Curriculum
development and educational institutions. 2) The
development of the learning process. 3) Measured
Assessment Check 4) Thedevelopment of the
media, innovation and research 5) Support
thedevelopment oflearning source and facilitator. 6)
The Muslims did the study. 7) The development of
the system. The academic performance. The action
steps of a network of academic Partnership include
1) Create Bonds Agreement. 2) Coordination 3)
The problem analysis. 4) Specify the target 5) Plan ,

create the plan. 6) Action Plans 7) Evaluate the
results and the report. The features of the core
network of Academic Cooperation include 1)
Enthusiastic 2) Creative. 3) Knowledge and
academic leadership 4) Have a good relationship.
5) Democracy 6) Have responsibility 7) Have
commitment. An operation to success. How to
develop a member of a network of Academic
Collaboration include 1) create awareness 2)
Discussion 3) brainstorming. 4) The study visits 5)
Meeting Operations and 6) Take action
Keywords: Network. Academic
collaboration.Office of Basic
EducationCommission’s schools
บทนํา

การศึกษาเป็ นรากฐานที่สาํ คัญในการ
สร้างความเจริ ญก้าวหน้าสําหรับบุคคล ท้องถิ่น
สังคมและประเทศ การจัดการศึกษาที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ คือ เป็ นการพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่ง
ในขณะเดียวกันความร่ วมมือร่ วมใจในการพัฒนาก็
เป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิง่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80(4) [1] กําหนดให้
ส่ งเสริ มสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กรทางศาสนาและ
เอกชนจัดและมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและ
สอดคล้องกับแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2553 มาตรา 8(2) [2]
ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา มาตรา 29
ให้สถานศึกษาร่ วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เอกชน

องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ให้มีกระบวนการ
เรี ยนรู้และจัดการศึกษา อบรม มีการแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารและรู้จกั เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการ
ต่างๆ เพื่อสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการร่ วมทั้งการหาวิธีการสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนซึ่ งประสบการณ์
สถานศึกษาต้องพัฒนาการจัดการศึกษา
ของตนเองและแสดงภาระความรับผิดชอบว่า
สถานศึกษามีประสิ ทธิผลใน 2 เรื่ อง คือผูเ้ รี ยนทุกคน
มีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
แท้จริ ง และมีศกั ยภาพในการจัดการศึกษาให้ผเู้ รี ยน
บรรลุผลตามมาตรฐาน [3] แต่ผลของการประเมิน
คุณภาพภายนอกแสดงให้เห็นว่า สถานศึกษาของรัฐ
ที่มีปัญหาและอ่อนด้อยในชนบท มีขอ้ จํากัดในการ
บริ หารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาที่มี
ประสิ ทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้พยายามแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ลดตํ่าอันเนื่องจาก
สาเหตุต่างๆ เช่น ขาดแคลนครู และสื่ อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพื่อนํามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ครู
ไม่ครบชั้นเรี ยน ครู ขาดทักษะการสอนเด็กที่มีหลาย
กลุ่มอายุในห้องเรี ยนเดียวกัน กระบวนการเรี ยนการ
สอนไม่สามารถจัดได้เต็มรู ปแบบ งบประมาณไม่
เพียงพอสําหรับใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เป็ นต้น
ส่ งผลให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการศึกษาที่มี
ประสิ ทธิภาพได้เท่าที่ควรจะเป็ นและนํามาซึ่ งความ
สูญเปล่าทางการศึกษา [4] กระทรวงศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ ได้ให้แนวความคิดที่
จะส่ งเสริ มความร่ วมมือในการจัดการศึกษาใน
ลักษณะของเครื อข่ายความร่ วมมือของแต่ละ
หน่วยงานทางการศึกษา โดยการจัดในรู ปแบบที่
แตกต่างกันไป เช่น การจัดการศึกษาในลักษณะของ

กลุ่มโรงเรี ยน ซึ่ งเป็ นนโยบายเร่ งรัดการพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพการศึกษา (สุ วมิ ล โพธิ์ กลิ่น) [5]
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้ตระหนักในความสําคัญของปัญหา
ดังกล่าว จึงได้มีนโยบายสร้างความเข้มแข็งและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาให้สูงขึ้นใน
ด้านบริ หารจัดการ การจัดการเรี ยนการสอน การใช้
สื่ อเทคโนโลยีที่ทนั สมัยอย่างทัว่ ถึง เกิด
ประสิ ทธิ ภาพสู งส่ งผลต่อคุณภาพนักเรี ยนตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร จึงได้มี
ยุทธศาสตร์และเงื่อนไขในการดําเนินการ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ ศนู ย์โรงเรี ยน ยุทธศาสตร์เครื อข่ายความ
ร่ วมมือ และยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ และด้วยเหตุผลความ
จําเป็ นด้านงบประมาณและความต่อเนื่องของการ
ดําเนินงาน จึงได้จดั ทําโครงการพัฒนาโรงเรี ยน
เครื อข่ายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้
แผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยเน้นการพัฒนา
โรงเรี ยนเครื อข่ายบนพื้นฐานแนวคิดสําคัญ คือ การ
พัฒนาประสิ ทธิภาพการเรี ยนการสอน และสร้าง
เครื อข่ายความร่ วมมือเพื่อทําให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ร่ วมกัน ทั้งครู สื่ อ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี โดย
กําหนดโรงเรี ยนศูนย์แม่ข่ายในการบริ หารจัดการ
และการพัฒนาการเรี ยนรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้นกั เรี ยน
ได้เข้าถึงบริ การทางการศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพ การ
ส่ งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สูงขึ้น เป็ นผลจาก
การพัฒนาประสิ ทธิภาพโรงเรี ยนและห้องเรี ยน มี
การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่ วมกันระหว่าง
โรงเรี ยนและเป็ นเครื อข่ายความร่ วมมือกันด้าน
วิชาการอย่างมีประสิ ทธิภาพ [6]
เครื อข่ายความร่ วมมือด้านวิชาการ
ระหว่างโรงเรี ยน เน้นกระบวนการบริ หารส่ งเสริ ม
และช่วยเหลือด้านวิชาการในลักษณะการรวมกลุ่ม
โรงเรี ยน(รุ่ ง แก้วแดง) [7] ซึ่ งปัจจุบนั ได้มีชื่อเรี ยกว่า

“ศูนย์ส่งเสริ มประสิ ทธิภาพเครื อข่ายการจัด
การศึกษา” สอดคล้องกับความคาดหวังของ
“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2553” [2] ที่ให้ความสําคัญกับการบริ หารจัดการ
ด้านการจัดองค์การและเครื อข่ายโรงเรี ยนในแต่ละ
เครื อข่ายโรงเรี ยนจะประกอบด้วยสมาชิกที่อยูใ่ นเขต
เดียวกันเพื่อสนับสนุนให้เกิดพลังแห่งการช่วยเหลือ
กันได้ ในแต่ละเครื อข่ายโรงเรี ยนภายใต้การบริ หาร
เครื อข่ายด้วยการใช้ความร่ วมมือก็จะเกิดประโยชน์
สูงสุ ดในการบริ หาร แต่ในทางปฏิบตั ิบางเครื อข่าย
ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามเป้ าหมาย อันเนื่องจาก
ประสบปัญหาในการบริ หารเครื อข่ายโรงเรี ยน
หลายๆ ด้าน เช่น ขอบข่ายและภารกิจงานเครื อข่าย
ความร่ วมมือด้านวิชาการไม่มีความชัดเจน บุคลากร
ขาดภาวะผูน้ าํ ของแกนนําเครื อข่ายหรื อผู้
ประสานงานเครื อข่ายสมาชิกเครื อข่ายขาดความ
ร่ วมมือ ปัญหาด้านวัฒนธรรมองค์การของแต่ละ
โรงเรี ยนมีการแข่งขันทางด้านวิชาการ ทําให้เกิดการ
ช่วยเหลือทางด้านวิชาการน้อย [8]
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการ
พัฒนารู ปแบบเครื อข่ายความร่ วมมือด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งสถานศึกษาสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้พฒั นาเครื อข่ายความร่ วมมือด้านวิชาการ
ให้สามารถดําเนินกิจกรรมสนองตอบต่อนโยบาย
ของรัฐได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการพัฒนา
สถานศึกษา
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ของเครื อข่าย
ความร่ วมมือด้านวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของเครื อข่าย
ความร่ วมมือด้านวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การพัฒนารู ปแบบของเครื อข่ายความ
ร่ วมมือด้านวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้ นั ตอนวิจยั 2
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ของ
เครื อข่ายความร่ วมมือด้านวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตําราทาง
วิชาการ วารสาร บทความทางวิชาการ และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง 2) สร้างแบบวิเคราะห์เครื อข่ายของความ
ร่ วมมือด้านวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) การเก็บ
รวบรวมและสรุ ปข้อมูลในแบบเอกสารที่สร้างขึ้น 4)
การสังเคราะห์เนื้อหาสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
เครื อข่ายความร่ วมมือด้านวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2เพื่อศึกษาองค์ประกอบของ
เครื อข่ายความร่ วมมือด้านวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาเครื อข่ายความ
ร่ วมมือด้านวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการ
สัมภาษณ์และการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) กําหนดคุณสมบัติของผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน
9 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารระดับการกําหนด
นโยบาย 3 คน ประธานเครื อข่ายความร่ วมมือด้าน
วิชาการ 3 คน และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 3 คน การ
สร้างเครื่ องมือจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
ทางวิชาการ รายงานผลการปฏิบตั ิงาน และงานวิจยั

ทั้งไทยและต่างประเทศ ตามแนวคิดเกี่ยวกับการ
บริ หารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ องมือโดยนําไปเสนอประธานกรรมการที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์และกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ปรับแก้แล้วนําไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิทางด้านการ
บริ หารการศึกษา จํานวน 5 ท่าน ตรวจคุณภาพด้าน
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ปรับปรุ ง
ก่อนนําไปเก็บข้อมูลจริ ง การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-dependent Interview)การวิเคราะห์
ข้อมูล นําผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหาใน
ประเด็นต่างๆ สรุ ปสาระสําคัญ และแจกแจงความถี่
แต่ละด้าน
ผลการวิจัย
1.สภาพปัจจุบนั ของเครื อข่ายความร่ วมมือด้าน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 5 ด้านได้แก่
1) คุณลักษณะสําคัญของเครื อข่ายความร่ วมมือด้าน
วิชาการ2) ขอบข่ายและภารกิจด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 3) ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของเครื อข่าย
ความร่ วมมือด้านวิชาการ 4) คุณลักษณะที่ดีของแกน
นําเครื อข่ายความร่ วมมือด้านวิชาการ 5) วิธีการ
พัฒนาสมาชิกของเครื อข่ายความร่ วมมือด้านวิชาการ
2.องค์ประกอบของเครื อข่ายความ
ร่ วมมือด้านวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่
ด้านที่
1 คุณลักษณะสําคัญของเครื อข่าย
ความร่ วมมือด้านวิชาการ คือ องค์ประกอบสําคัญที่
ผูกโยงสมาชิกเครื อข่ายด้านวิชาการเข้าหากัน เพื่อทํา
กิจกรรมให้บรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกัน ได้แก่ 1) การ
สร้างวิสัยทัศน์เครื อข่ายความร่ วมมือด้านวิชาการ 2)

การมีส่วนร่ วมของสมาชิก 3) การพัฒนาสมาชิก
เครื อข่ายอย่างต่อเนื่อง 4) การติดตามและประเมินผล
ด้านที่
2 ขอบข่ายและภารกิจด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา คือ การดําเนินงานตามขอบข่ายและ
ภารกิจของสถานศึกษาด้านวิชาการ ได้แก่ 1) การ
พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา 2) การพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู้ 3) การวัดผลประเมินผล 4) การ
พัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและการวิจยั 5) การสนับสนุน
พัฒนาแหล่งเรี ยนรู้และวิทยากร 6) การนิเทศ
การศึกษา 7) การพัฒนาระบบการประกัน
ประสิ ทธิ ภาพด้านวิชาการ
ด้านที่
3 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของ
เครื อข่ายความร่ วมมือด้านวิชาการ คือ ขั้นตอนใน
การปฏิบตั ิงานเครื อข่ายความร่ วมมือด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ 1) การสร้างพันธสัญญา
ร่ วมกัน 2) การติดต่อประสานงาน 3) การวิเคราะห์
ปัญหา 4) การระบุเป้ าหมาย 5) การวางแผน จัดทํา
แผน 6) การดําเนินงานตามแผน 7) การประเมินผล
และการรายงาน
ด้านที่
4 คุณลักษณะที่ดีของแกนนํา
เครื อข่ายความร่ วมมือด้านวิชาการ คือ คุณลักษณะที่
ดีของผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ในการบริ หารสถานศึกษาซึ่ งมี
คุณลักษณะได้แก่ 1) มีความกระตือรื อร้น2) มี
ความคิดสร้างสรรค์ 3) มีความรู้และความเป็ นผูน้ าํ
ทางวิชาการ 4) มีมนุษยสัมพันธ์ 5) มีความเป็ น
ประชาธิ ปไตย 6) มีความรับผิดชอบ 7) มีความมุ่งมัน่
ต่อการทํางานให้สาํ เร็ จ
ด้านที่
5 วิธีการพัฒนาสมาชิกของเครื อข่าย
ความร่ วมมือด้านวิชาการ คือ เทคนิควิธีการพัฒนา
เครื อข่ายสมาชิกด้านวิชาการ ได้แก่1) สร้างความ
ตระหนัก 2) การอภิปราย บรรยาย 3) ระดมความคิด
4) การศึกษาดูงาน 5) ประชุมปฏิบตั ิการ 6) การลงมือ
ปฏิบตั ิงาน

การอภิปรายผล
ผลการพัฒนารู ปแบบเครื อข่ายความ
ร่ วมมือด้านวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีประเด็นที่
นํามาอภิปราย ดังนี้
ด้านที่ 1คุณลักษณะสําคัญของเครื อข่าย
ความร่ วมมือด้านวิชาการ ประกอบด้วย การสร้าง
วิสัยทัศน์เครื อข่ายความร่ วมมือด้านวิชาการ การมี
ส่ วนร่ วมของสมาชิก การพัฒนาสมาชิกเครื อข่าย
อย่างต่อเนื่อง การติดตามและประเมินผล อัน
เนื่องจากการที่สถานศึกษามาร่ วมกันทํากิจกรรมด้าน
วิชาการจะต้องมีจุดหมายร่ วมกันเพื่อทําในกิจกรรม
และช่วยเหลือ สนับสนุน พัฒนาประสิ ทธิภาพให้เกิด
การบรรลุตามจุดมุ่งหมายร่ วมกัน ซึ่ งมีความ
สอดคล้องกับพัชณี ญาวีระ [9] ที่ให้แนวคิดว่า ผูม้ ี
ส่ วนเกี่ยวข้องในการบริ หารจัดการศึกษาของศูนย์
โรงเรี ยน มีส่วนร่ วมในด้านวิชาการเพื่อทํากิจกรรม
ให้บรรลุตามเป้ าหมายของการมีส่วนร่ วมและ
สอดคล้องกับพระมหาสุ ทิตย์ อาภากโร [10] ซึ่ ง
สรุ ปว่าองค์ประกอบสําคัญของความเป็ นเครื อข่าย
ความร่ วมมือ คือ การมีเป้ าหมายร่ วมกัน เพื่อทํา
กิจกรรมอย่างมีจุดหมายและอุดมการณ์ร่วมกันของ
สมาชิกที่เป็ นสิ่ งยึดเหนี่ยวสมาชิกเข้าร่ วมกันและร่ วม
กิจกรรมเครื อข่ายทําให้มีเอกภาพและสอดคล้องกับ
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์[11] ที่สรุ ปว่า การสร้าง
แนวร่ วม คือการที่เครื อข่ายที่มีกลุ่มเป้ าหมายเข้าร่ วม
รับบริ การศึกษาเป็ นกลุ่มก้อน และสร้างข้อตกลง
ความร่ วมมือ ร่ วมกันทํางานโดยมีการจัดทําเป้ าหมาย
ชัดเจนและแนวดําเนินการพัฒนาร่ วมกันอย่าง
ต่อเนื่องและสอดคล้องกับขนิษฐา กาญจนรังสี นนท์
[12] ที่สรุ ปว่า ลักษณะของเครื อข่ายต้องมีโครงสร้าง
เพื่อนําไปกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบ
เพื่อให้เครื อข่ายดําเนินการไปจนบรรลุวตั ถุประสงค์

ด้านที่
2 ขอบข่ายและภารกิจด้านวิชาการ
ของสถานศึกษาได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ การ
วัดผลประเมินผล การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและการ
วิจยั การสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้และวิทยากร
การนิเทศการศึกษา และการพัฒนาระบบการประกัน
ประสิ ทธิ ภาพด้านวิชาการ ทั้งนี้อนั เนื่องมาจาก
เครื อข่ายจะต้องมีการทํากิจกรรม ภารกิจร่ วมกันให้
บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ขอบข่ายความร่ วมมือทาง
วิชาการของสถานศึกษาจึงเป็ นกิจกรรมของเครื อข่าย
ที่ตอ้ งมีการกระทําร่ วมกัน สอดคล้องกับ สุ วมิ ล โพธิ์
กลิ่น [5] ที่สรุ ปว่าเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการ
ต้องมีขอบข่ายและภารกิจงานด้านวิชาการ และ
สอดคล้องกับพิสิฐ เทพไกลวัล [13] ที่สรุ ปว่า การมี
กิจกรรมร่ วมกันเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะทําให้สมาชิก
เครื อข่ายมีโอกาสได้พบประหารื อ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ร่ วมกัน ซึ่ งจะผลักดันให้ภารกิจของกิจกรรมนั้น
บรรลุความสําเร็ จและสอดคล้องกับพระมหาสุ ทิตย์
อาภากโร [10] ที่ให้ขอ้ คิดว่า การมีกิจกรรมร่ วมของ
สมาชิกเป็ นสิ่ งที่ให้ผลประโยชน์ต่างตอบแทน โดย
การแบ่งปั นผลประโยชน์ที่เกิดจากการทํางาน
ร่ วมกัน
ด้านที่
3 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของ
เครื อข่ายความร่ วมมือด้านวิชาการ ประกอบด้วย การ
สร้างพันธสัญญาร่ วมกัน การติดต่อประสานงาน
การระบุเป้ าหมาย การวางแผนและจัดทําแผน การ
ดําเนินงานตามแผน การประเมินผลและการรายงาน
ทั้งนี้อนั เนื่องมาจากขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของ
สมาชิกเครื อข่ายความร่ วมมือด้านวิชาการผ่าน
กระบวนการติดต่อสื่ อสารและทํากิจกรรมด้าน
วิชาการเชื่อมโยงกันโดยมีขอ้ ตกลงเป้ าหมายร่ วมกัน
สอดคล้องกับพิสิฐ เทพไกลวัล [13] ที่สรุ ปว่า
เครื อข่ายต้องเริ่ มจากการที่มีสมาชิกรวมตัวกันเป็ น
เครื อข่ายโดยมีขอ้ ตกลงร่ วมกันสอดคล้องกับพระ

มหาสุ ทิตย์ อาภากโร [10] สรุ ปว่า สมาชิกเป็ น
องค์ประกอบของการเป็ นเครื อข่ายในการสร้าง
ระบบปฏิสัมพันธ์ พึ่งพาอาศัยกัน สอดคล้องกับ
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ [11]สรุ ปว่า การจัดระบบ
ติดต่อสื่ อสารเป็ นหัวใจในการประสานงานและเป็ น
เรื่ องที่มีความจําเป็ นอย่างยิง่ ในการทํางานภายใต้
ข้อตกลงร่ วมกันให้เกิดความสําเร็ จและบรรลุตาม
เป้ าหมาย
ด้านที่
4 คุณลักษณะที่ดีของแกนนํา
เครื อข่ายความร่ วมมือด้านวิชาการ ได้แก่ มีความ
กระตือรื อร้น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้และ
ความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ การมีมนุษย์สัมพันธ์ การ
มีความเป็ นประชาธิปไตย ความรับผิดชอบ มุ่งมัน่ ต่อ
การทํางานให้สาํ เร็ จ ทั้งนี้ในการที่จะทําให้การ
บริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือของสถานศึกษา
ประสบผลสําเร็ จต้องขึ้นกับการเป็ นผูม้ ีความรู้และ
เป็ นผูน้ าํ ทางความคิด ริ เริ่ มสร้างสรรค์ทางวิชาการ
ซึ่ งสอดคล้องกับเกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ [14]
และวรลักษณ์ จันทร์ผา [15] ที่ให้ความสําคัญว่า
ผูน้ าํ จะต้องมีทกั ษะและสื่ อสารสัมพันธ์เพื่อนํา
ทรัพยากรมาใช้อย่างเต็มที่ เพื่อการบรรลุซ่ ึ งเป้ าหมาย
สอดคล้องกับวิลสัน โรเบิร์ตเจมส์ (Wilson, Robert
Jame, 2001) [16] พบว่า ความสําเร็ จของการบริ หาร
โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานเกิดจากผูน้ าํ ในโรงเรี ยนมี
บทบาทการตัดสิ นใจและพัฒนา สื่ อสารและใช้ภาวะ
ผูน้ าํ แบบเกื้อหนุน
ด้านที่
5 วิธีการพัฒนาสมาชิกของเครื อข่าย
ความร่ วมมือด้านวิชาการ ได้แก่ การสร้างความ
ตระหนัก การอภิปรายและบรรยาย การระดม
ความคิด การศึกษาดูงาน การประชุมปฏิบตั ิการ และ
การลงมือปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้อนั เนื่องมาจากการบริ หาร
เครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการ จําเป็ นต้องมีการ
พัฒนาสมาชิกเครื อข่ายเพื่อให้การดําเนินงาน
บรรลุผลสําเร็ จสอดคล้องกับขนบพร วัฒนสุ ขชัย

[17] ซึ่ งได้ศึกษาการพัฒนารู ปแบบและกลไกความ
ร่ วมมือในการจัดกลุ่มทางวิชาการด้านศิลปศึกษา ใน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่ งเสริ มการออกแบบ
อุตสาหกรรม พบว่า ความร่ วมมือระหว่างสถาบัน
ส่ วนใหญ่ เกิดจากผูบ้ ริ หารเป็ นผูด้ าํ เนินการสร้าง
ความร่ วมมือตามโอกาส สอดคล้องกับสุ วมิ ลโพธิ์
กลิ่นและพิสิฐ เทพไกลวัล [5,11]ที่สรุ ปว่า ความ
จําเป็ นในการทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาเครื อข่าย คือ
กระบวนการเลือกใช้เทคนิคและขั้นตอนการพัฒนา
เครื อข่ายความร่ วมมือและสอดคล้องกับ พระมหา สุ
ทิตย์ อาภากโร[10] ที่สรุ ปว่า เทคนิควิธีการพัฒนา
บุคลากร หรื อสมาชิกของเครื อข่ายความร่ วมมือ คือ
วิธีการที่ทาํ ให้เกิดการเรี ยน การทํางาน เพื่อพยายาม
เปลี่ยนแปลงโดยมีวตั ถุประสงค์ในการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลด้วยวิธีการอัน
หลากหลาย
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