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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาขอบข่ายของงานวิชาการและองค์ประกอบของ
การบริหารจัดการความเสีย่ งงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
2) เพื่อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด การวิจัยมี 2 ขั้นตอน คือ 1) สังเคราะห์ขอบข่ายงานวิชาการและองค์ประกอบของ
การบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
2) เสนอรูปแบบการบริหารความเสีย่ งงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) ผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 10 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ คือ แบบบันทึก
การสนทนากลุ่มและแบบประเมินวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) ขอบข่ายงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ ขอบข่ายงานวิชาการ 7 ด้านและองค์ประกอบการบริหารจัดการความเสี่ยง มี
5 องค์ประกอบ และ 2) รูปแบบการบริหารจัดการความเสีย่ งงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอรูปแบบการด�ำเนินการเชิงระบบตาม SIPOC Model ประกอบด้วย 5 ด้าน
ได้แก่ 1. ด้านผู้ส่งมอบปัจจัยน�ำเข้า (Supplier: S) 2. ด้านปัจจัยน�ำเข้า (Input: I) 3. ด้านกระบวนการ
ท�ำงาน (Process: P) 4. ด้านผลผลิต (Output: O) และ 5. ด้านผู้รับบริการ (Customer: C)
ค�ำส�ำคัญ: งานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา, การบริหารจัดการความเสีย่ งงานวิชาการ, SIPOC Model

Abstract
This Research aims were 1) to study the academic scope and the factors of academic risk
under the provincial administration and 2) to present model of the risk management on the academic
work in the secondary schools. The research has two steps: 1) synthetics of academic scope
and factors of academic risk in secondary schools under the provincial administration organization
and 2) The approach presentation of the academic risk management in the secondary schools
by focus group discussion with 10 resources persons. The tools were focus group discussion,
recorded form and test form. The data were analyzed by descriptive analysis, mean and standard
deviation
The result revealed that 1) The academic scope of schools under the provincial administration
organization e.g.the seven academic areas and the five factors of risk management and 2) the
risk management approach on the academic work in the secondary schools under the provincial
administration organization as system that SIPOC Model which consist of five areas: 1. The delivery
of inputs (Supplier: S) 2. The input (I) 3. The process (P) 4. Output (O) and 5. Customer (C)
Keywords: Academic in the Secondary Schools, The academic risk management, SIPOC Model
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การบริหารจัดการศึกษาเป็นกลไกหลักส�ำคัญต่อการพัฒนาชาติ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด�ำรงชีวติ สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุข ดังนัน้ การบริหารจัดการศึกษาทีบ่ รรลุเป้าหมาย
ต้องมีการก�ำหนดโครงสร้างเป้าหมายหลักการบริหารการศึกษาสูส่ ถานศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพทัง้ สถานศึกษาใน
ภาครัฐบาล เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาคือองค์ประกอบหลัก
ทีเ่ ป็นกระบวนการขับเคลือ่ นการจัดการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นการวางแผนงาน
ด้านขอบข่ายงานวิชาการ เพือ่ ลดความเสีย่ งด้านการศึกษา การวางแผนและ การจัดการเป็นกระบวนการ
ด�ำเนินการทีส่ ำ� คัญ เพือ่ ให้บรรลุจดุ มุง่ หมายขององค์กรโดยอาศัยการตัดสินใจเลือกวิธกี ารปฏิบตั ทิ ดี่ สี ดุ และ
การก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ล่วงหน้า (พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร, 2554, น. 123)
การศึกษาในประเทศไทยปัจจุบันยังมีปัญหา จึงท�ำให้เกิดวิกฤตการณ์ทางปัญญาแล้วพาให้เกิด
วิกฤตชาติ การแก้วิกฤตทางการศึกษาต้องท�ำหลายวิธีการ รวมทั้งกระบวนการสร้างแนวทางยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและการปฏิรปู การศึกษาเพือ่ ความเข้มแข็งทางปัญญาแบบรอบด้านโดยเร็ว การปฏิรปู การศึกษา
จึงเป็นวาระเร่งด่วนของชาติและประเด็นส�ำคัญที่จ�ำเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะ การบริหาร
จัดการศึกษาทีข่ าดประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือในปัจจุบนั มีการบริหารแบบรวมศูนย์อำ� นาจทีส่ ว่ นกลาง
มีการบริหารแบบจัดองค์กรซ�้ำซ้อนไม่มีเอกภาพด้านการวางนโยบายและมาตรฐาน ประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรต�ำ 
่ เกิดการเหลือ่ มล�ำ้ ในโอกาสการเข้ารับการศึกษาและคุณภาพการศึกษาทีไ่ ด้รบั ซึง่ เป็น
เหตุผลหนึ่งที่จ�ำเป็นต้องมีการปฏิรูป จึงไม่ได้คนดีคนเก่งมาเป็นครู สังคมขาดศรัทธาและความเชื่อมั่นใน
วิชาชีพครู ขาดการพัฒนานโยบายอย่างต่อเนือ่ ง ขาดแคลนโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ เข้ า ถึ ง แหล่ ง เรี ย นรู ้ แ ละขาดความเชื่ อ มโยงกั บ องค์ ก รการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน
(พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร, 2560, น. 12)
จากการศึกษา พบว่า กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสามารถ
แบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ก�ำหนดวัตถุประสงค์ (Define Objectives) 2. การระบุ
ความเสี่ยง (Risk Identification) 3. ปริมาณความเสี่ยง (Risk Quantification) 4. การรายงานความเสี่ยง
(Risk Response)และ 5. การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยง (Risk Control Monitor and Review)
เพื่อเป็นกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Burke, 2000, p. 34) ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับ Hussein, A. Hassan Al-Tamimi. (2007, p. 394) ที่ได้แบ่งกระบวนการบริหาร
ความเสีย่ งออกเป็น 5 ขัน้ ตอน ดังนี้ 1. การระบุความเสีย่ ง (Risk identification) 2. การประเมินความเสีย่ ง
(Risk assessment) 3. การวิเคราะห์ความเสีย่ ง (Risk analysis) 4. การตรวจสอบความเสีย่ ง (Risk monitoring)
และ 5. การจัดการความเสีย่ ง (Risk management) เพือ่ ลดความเสีย่ งการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากความส�ำคัญดังกล่าว ผูว้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาการบริหารจัดการความเสีย่ งงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการ
ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพือ่ น�ำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารจัดการความเสีย่ งงานวิชาการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อันส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีคุณภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาขอบข่ายงานวิชาการและองค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสีย่ งงานวิชาการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. เพื่อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในการวิจัย

ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาขอบเขตเนื้อหาเพื่อสรุปเป็นแนวคิดการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตเนื้อหาการวิจัย ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการศึกษาการบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยศึกษาจากเอกสาร ต�ำราและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ขอบข่าย
งานวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี นักวิชาการด้านการศึกษา ทฤษฎีขอบข่ายงานวิชาการของสถานศึกษาตาม
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวง ก�ำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการการกระจายอ�ำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 ขอบข่ายและภารกิจขอบข่ายงาน
วิชาการตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง มี 17 ด้าน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหรือด�ำเนินการเกีย่ วกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิน่ 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผล ประเมินผลและ
ด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนา
ส่งเสริมให้มแี หล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอืน่ ทีจ่ ดั การศึกษา 15) การจัดท�ำระเบียบและ
แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพือ่ ใช้ในสถานศึกษา
17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, น. 7) จากนั้น ผู้วิจัยได้
น�ำมาสังเคราะห์เพือ่ ก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิดงานวิจยั และได้สรุปขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 7 ด้าน
ดังนี้ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 2. ด้านการวิจยั วัดผล ประเมินผลและการเทียบโอน
ผลการเรียน 3. ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 4. ด้านการประสานความร่วมมือพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 5. ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 6. ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ 7. ด้านการนิเทศการศึกษา
2. หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร หลักการแนวคิด
ทฤษฎี นักวิชาการด้านการศึกษาและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เกีย่ วกับความเสีย่ ง
ทีเ่ ป็นภัยคุกคามทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้อนั เนือ่ งมาจากผลการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของ
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยศึกษาแนวคิดของ เตือนใจ รักษาพงศ์ (2551, น. 98 - 139),
ดวงใจ ช่วยตระกูล (2551, น. 64 - 68), มาสังเคราะห์เป็นกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ งทีส่ อดคล้อง
กับการบริหารขอบข่ายงานวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้ดังนี้ 1. กําหนด
วัตถุประสงค์ (Objectives) 2. การระบุความเสี่ยง (Risks) 3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
4. การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)และ 5. การติดตามตรวจสอบความเสี่ยง (Risk Checkup)
3. ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร หลักการแนวคิด ทฤษฎี นักวิชาการด้านการศึกษาและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับ SIPOC Model ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาการท�ำงานที่เป็นระบบ เพื่อช่วยในการบริหาร
จัดการศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูก่ ารศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ตามกระบวนการ SIPOC Model แนวคิดทีส่ ำ� คัญได้
ศึกษาแนวคิดของ บุญเลิศ คณาธนสาร, (2559) SIPOC Model คือ ภาพรวมของกระบวนการท�ำงานทีท่ ำ� ให้
คนท�ำงานเข้าใจวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านผู้ส่งมอบ
ปัจจัยน�ำเข้า (Supplier: S) 2. ด้านปัจจัยน�ำเข้า (Input: I) 3. ด้านกระบวนการท�ำงาน (Process: P)
4. ด้านผลผลิต (Output: O)และ5. ด้านผู้รับบริการ (Customer: C)
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วิธีการด�ำเนินการวิจัย

ขั้นตอนการวิจัยในครั้งนี้จ�ำแนกเป็น 2 ขั้นตอน ตามความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการบริหารจัดการความเสี่ยงงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและท�ำการสังเคราะห์กรอบแนวคิด
ขอบข่ายงานวิชาการและร่างองค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากเอกสาร ต�ำราและงานวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
ขั้นตอนที่ 2 ด�ำเนินการตรวจสอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพือ่ ยืนยันองค์ประกอบของงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและเสนอรูปแบบการบริหารจัดการความเสีย่ งงานวิชาการ โดยการสนทนากลุม่ (Focus Group
Discussion) ของผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 10 คน
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 10 คน ได้แก่ ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย จ�ำนวน 3 คน ผู้อ�ำนวยการกองการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ�ำนวน 1 คน
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขนาดใหญ่/ใหญ่พเิ ศษ จ�ำนวน 1 คน ผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขนาดกลาง จ�ำนวน 1 คน รองผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ�ำนวน 1 คน ศึกษานิเทศก์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ�ำนวน
1 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ�ำนวน 1 คนและ
บุคลากรที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 1 คน
เครื่องที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
1. แบบสนทนากลุ่ม Focus Group Discussion เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ เรือ่ ง การบริหารจัดการความเสีย่ งงานวิชาการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา Descriptive Analysis ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ตารางสังเคราะห์ขอบข่ายงานวิชาการของสถานศึกษา

ผลการวิจัย

ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาขอบข่ายการบริหารจัดการความเสีย่ งงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยการสังเคราะห์ขอบข่ายงานวิชาการ ประกอบด้วย 1. การจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา ซึ่งท�ำการสังเคราะห์จากขอบข่ายงานวิชาการ ข้อที่ (3) การจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา ข้อที่ (5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ข้อที่ (8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
ข้อที่ (17) การพัฒนาและใช้สอื่ เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา 2. การวิจยั วัดผล ประเมินผลและการเทียบโอน
ผลการเรียน ได้แก่ ข้อที่ (6) การวัดผล ประเมินผลและด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียนและ ข้อที่ (7)
การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 3. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา ได้แก่ ข้อที่ (4)
การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาและ ข้อที่ (16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพือ่ ใช้ในสถานศึกษา 4.
การประสานความร่วมมือพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิน่ ร่วมกับสถานศึกษาและองค์กรอืน่ ๆ ได้แก่ ข้อที่ (1)
การพัฒนาหรือด�ำเนินการเกีย่ วกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิน่ ข้อที่ (12) การส่งเสริม
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ข้อที่ (13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ และ ข้อที่ (14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ 5. การพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ได้แก่ ข้อที่ (11) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
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ภายในและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเป็นระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 6. การวางแผนงานด้าน
วิชาการ ได้แก่ ข้อที่ (2) การวางแผนงานด้านวิชาการและข้อที่ (15) การจัดท�ำระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 7. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ ข้อที่ (9) การนิเทศการศึกษา
และ ข้อที่ (10) การแนะแนว
2. ผลการศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการความเสีย่ งงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พบว่า ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1. ด้านก�ำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives
Setting) หมายถึง องค์กรต้องพิจารณาก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสีย่ งในให้มคี วามสอดคล้อง
กับกลยุทธ์และความเสีย่ งทีอ่ งค์กรยอมรับได้เพือ่ วางเป้าหมายในการบริหารความเสีย่ งขององค์กรได้อย่าง
ชัดเจนและเหมาะสม 2. ด้านการระบุความเสีย่ ง (Risks Event Identification) หมายถึง การระบุความเสีย่ ง
ก�ำหนดเพื่อระบุความเสี่ยงขององค์กรที่มีความไม่แน่นอน ทั้งทางการด�ำเนินงานด้านการบริหารงาน
วิชาการ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และการด�ำเนินงานของตนรวมถึงปัจจัยส�ำคัญในการประสบความสําเร็จ
และภัยคุกคามและโอกาสทีเ่ กีย่ วข้องกับความส�ำเร็จของวัตถุประสงค์ 3. ด้านการประเมินความเสีย่ ง (Risks
Assessment) กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เสร็จสมบูรณ์เป็นสิ่งจ�ำเป็น เพื่อเปรียบเทียบความเสี่ยง
โดยประมาณกับเกณฑ์ความเสี่ยงที่องค์กรได้จัดตั้งความเสี่ยงเกณฑ์อาจรวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องและผล
ประโยชน์ความต้องการทางด้านการบริหารงานวิชาการของผู้มีส่วนได้เสีย 4. ด้านการจัดการความเสี่ยง
(Risks Management) และ 5. ด้านการติดตามตรวจสอบความเสีย่ ง (Risks Monitoring) หมายถึง การบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจ�ำเป็นต้องมีการรายงานและโครงสร้างความคิดเห็น เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงที่
จะมีการระบุอย่างมีประสิทธิภาพและการประเมินและการควบคุมที่เหมาะสมและการตอบสนองอยู่ใน
สถานทีก่ ารตรวจสอบปกติของนโยบายและการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทีค่ วรจะด�ำเนินการและการปฏิบตั งิ าน
มาตรฐานสุดท้าย เพื่อระบุโอกาสในการแก้ไขที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นกับระบบ ดังนั้น การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงงานวิชาการ คือขั้นตอนการศึกษาวิธีการปรับตัวจากแรงผลักดันจากภายนอกองค์การและ
แรงผลักดันภายในองค์การเกีย่ วกับการบริหารงานด้านวิชาการ ตลอดจนปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดความเสีย่ งใหม่
และปัจจัยความเสีย่ งจากภายนอกและภายในองค์การ ตามบริบทของผลทีไ่ ด้รบั จากการศึกษาโครงสร้าง
การบริหารความเสีย่ ง กระบวนการบริหารความเสีย่ ง ตัวบ่งชีค้ วามเสีย่ งและเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยง
3. รูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย 5 ด้าน ตามรูปแบบ SIPOC Model ได้แก่
3.1 ด้านผู้ส่งมอบปัจจัยน�ำเข้า (Supplier: S) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษา
3.2 ด้านปัจจัยน�ำเข้า (Input: I) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
นักเรียน
3.3 ด้านกระบวนการท�ำงาน (Process: P) ประกอบด้วย 7 ส่วน คือ 1. งานการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา 2. การวิจัย การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 3. การพัฒนา
หลักสูตรในสถานศึกษา 4. ด้านการประสานความร่วมมือการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น 5. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
6. การวางแผนงานด้านวิชาการ และ 7. การนิเทศการศึกษา
3.4 ด้านผลผลิต (Output: O) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ผูบ้ ริหารและครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจใน
การบริหารความเสีย่ งงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผูบ้ ริหารและครูปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสีย่ งงานวิชาการของสถานศึกษาและชุมชนพึงพอใจในการ
จัดการศึกษา
3.5 ด้ า นผู ้ รั บ บริ ก าร (Customer: C) ประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว น คื อ สถานศึ ก ษาอื่ น
สถานประกอบการและ ชุมชน

206 SUTHIPARITHAT

อภิปรายผล

Vol.32 No.104 October - December 2018

ผลจากการศึกษาขอบข่ายการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถอธิปรายผลได้ดังนี้
1. จากการศึกษาขอบข่ายงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกอบด้วยขอบข่ายการบริหารงานวิชาการทัง้ 7 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
2. ด้านการวิจยั วัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 3. ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา
4. ด้านการประสานความร่วมมือพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 5. ด้าน
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 6. ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ
7. ด้านการนิเทศการศึกษา ทีผ่ ลการวิจยั ออกมาเช่นนีอ้ าจเป็นเพราะขอบข่ายงานด้านวิชาการในโรงเรียน
หลายงานมีลกั ษณะใกล้เคียงกัน เชือ่ มโยงกันและสามารถรวบรวมกันได้ ประกอบด้วยงานวิชาการบางงานใน
โรงเรียนมีชว่ งเวลาปฏิบตั ไิ ม่บอ่ ยครัง้ อาจปฏิบตั ปิ ลี ะครัง้ หรือมากกว่า จึงสามารถทีจ่ ะรวบรวมเข้ากับงาน
ทีใ่ กล้เคียงเชือ่ มกันได้ เช่น งานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึง่ หลักสูตรมีความส�ำคัญต่อการ
จัดการศึกษาและช่วยท�ำให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีเป้าหมาย หลักสูตรเป็นตัวก�ำหนดเป้าหมายของผู้เรียน
ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน จึงต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการบริหาร
จัดการขอบข่ายงานวิชาการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนีย์ สีหะวงษ์ (2558, น. 122) ได้
กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศการศึกษา คือ ควรจัดให้มีการประชุม
สัมมนาพบปะแลกเปลีย่ นในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการจัดกระบวนการเรียนรูร้ ะหว่างครูและผูน้ เิ ทศ เพือ่ ปรับปรุง
และพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรที่มีความเป็นรูปธรรม หลักสูตรจึง
เปรียบเสมือนหัวใจส�ำคัญของการศึกษารูปแบบขององค์ประกอบขอบข่ายการบริหารงานวิชาการทั้ง 7
ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 2. ด้านการวิจัย วัดผล ประเมินผลและการ
เทียบโอนผลการเรียน 3. ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 4. ด้านการประสานความร่วมมือพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิน่ ร่วมกับสถานศึกษาและองค์กรอืน่ 5. ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 6. ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ 7. ด้านการนิเทศการศึกษา
2. องค์ประกอบของความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พบว่า ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1. ด้านก�ำหนดวัตถุประสงค์ 2. ด้านการระบุ
ความเสีย่ ง 3. ด้านการประเมินความเสีย่ ง 4. ด้านการจัดการความเสีย่ ง และ 5. ด้านการติดตามตรวจสอบ
ความเสีย่ ง ท�ำให้ทราบถึงแนวคิด การบริหารความเสีย่ งว่าเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดแนวทางในการ
บริหารจัดการสิ่งที่เป็นปัญหา ข้อจ�ำกัด ข้อบกพร่องของการด�ำเนินงานต่างๆ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส�ำคัญ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม ลดหรือป้องกัน ปัญหา อุปสรรค ข้อจ�ำกัด หรือผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์จาก
การบริหารงานและมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความ
เสีย่ งและการสรุปรายงานผล ซึง่ มีการด�ำเนินการตามกระบวนการพัฒนาการบริหารขอบข่ายงานวิชาการ
อย่างมีเป้าหมายตามแผนการและโครงสร้างการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (เตือนใจ รักษาพงศ์,
2551, น. 98 -139) จากผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ เพื่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
หลัก คือ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ คือการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยกิจกรรม
การจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และการนิเทศ
การสอน 2) ด้านกระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้วย การระบุความรู้ การพัฒนาความรู้ การสร้าง
ความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันความรู้และการเรียนรู้ 3) ด้านปัจจัยที่
สนับสนุนให้การจัดการความรู้ประสบผลส�ำเร็จประกอบด้วย ภาวะผู้น�ำ  กลยุทธ์ วัฒนธรรม เทคโนโลยี
โครงสร้างและการวัดผล ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ ดวงใจ ช่วยตระกูล (2551, น. 316 - 318)
ได้ศกึ ษาการบริหารความเสีย่ งในสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า ปัจจัยความเสีย่ งในสถาน
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการเงิน
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ด้านความมั่นใจทางการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย โดยปัจจัย
ความเสีย่ งของสถานศึกษาในเมือง นอกเมืองและในแต่ละภูมภิ าค มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ .05 ส�ำหรับแนวทางการบริหารความเสีย่ ง ใช้การควบคุมและหามาตรการในการป้องกันความ
เสี่ยงร่วมกับการถ่ายโอนความเสี่ยง โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรในสถานศึกษา
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา โดยส่วนราชการมีการด�ำเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ประเมินและ
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO-ERM
ส่วนราชการจะต้องมีการวิเคราะห์และการบริหารจัดการความเสีย่ งตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้ครบถ้วนทุก
ประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการทีส่ ำ� คัญและมีผลกระทบต่อการบรรลุ
ผลส�ำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์มาด�ำเนินการบริหารจัดการความเสีย่ ง เพือ่ จัดการกับการเปลีย่ นแปลง
ที่อาจส่งผลกระทบต่อความส�ำเร็จหรือการบรรลุเป้าหมาย โดยมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงตาม
แนวทางของ COSO - ERM ทั้งสิ้น 8 ขั้นตอน 1. สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)
2. การก�ำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 3. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) 4. การประเมิน
ความเสี่ยง (Risk Assessment) 5. การจัดการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Responses) 6. กิจกรรมการ
ควบคุม (Control Activities) 7. ระบบสารสนเทศและการติดต่อสือ่ สาร (Information and Communication)
และ 8. การติดตามผล (Monitoring) จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจนเกิดความเข้าใจเรียนรู้
สู่แนวทางการปฏิบัติเพื่อน�ำมาใช้กับการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ต่อคุณภาพการศึกษาที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งความหมายของความเสี่ยงไว้ 2 แนวทาง คือความหมายในเชิง
คุณภาพและความหมายในเชิงปริมาณ (Zio, 2006, pp. 3-5) ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมที่เกิด
ขึ้นจริงที่สามารถคาดการณ์ได้ ความผันแปรระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่เราคาดหวัง หรือความน่าจะ
เป็นทีเ่ กิดความสูญเสียหรืออาจจะเกิดความสูญเสียและสอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, น.
220) ให้ขอ้ คิดเกีย่ วกับการด�ำเนินงานเพือ่ จัดการความเสีย่ งอีกวิธีหนึง่ ทีเ่ ป็นการก�ำจัดข้อบกพร่องของงาน
วิชาการและการบริหารความเสี่ยงมี 4 ขั้นตอน โดยน�ำมาขับเคลื่อนงานวิชาการโดยมุ่งบริหารจัดการสิ่ง
ที่เป็นปัญหา ข้อจ�ำกัด ข้อบกพร่องของการด�ำเนินงานต่างๆ จากการบริหารงานวิชาการ ซึ่งกระบวนการ
บริหารความเสีย่ งถือเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการบริหารราชการแนวใหม่ ทีม่ งุ่ เน้นความส�ำเร็จเชิงยุทธศาสตร์
เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อให้เป็นรูปแบบองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
การบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางที่ควรน�ำมาประยุกต์ใช้อยู่ตลอดเวลา งานวิชาการเป็นหัวใจหลักของ
การบริหารงานของสถานศึกษา หากการด�ำเนินงานด้านการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาไม่มีคุณภาพ มี
ข้อบกพร่อง หรือเป็นความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานวิชาการให้ประสบผลส�ำเร็จ
3. รูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พบว่า ผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เกี่ยวกับประเด็นการ
สังเคราะห์ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการจาก 17 ด้าน โดยสังเคราะห์จากประเด็นเนื้อหาที่เกิดความ
เสี่ยงการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 7 ด้าน ซึ่งแนวทางการพัฒนา
รูปแบบกระบวนการ SIPOC Model เป็นกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการ
สอดคล้องกับไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์ (2560, น. 32) ได้ศกึ ษา SIPOC Model คือ ภาพรวมของกระบวนการ
ท�ำงาน ที่ท�ำให้คนท�ำงานเข้าใจวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานมากขึ้น แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน
ดังนี้ 1. S – Supplier ผู้ส่งมอบ/ปัจจัยน�ำเข้า 2. I – Input ปัจจัยน�ำเข้า 3. P – Process กระบวนการ
ท�ำงาน 4. O – Output ผลลัพธ์ และ 5. C – Customer ผู้รับบริการ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้การบริหาร
จัดความเสี่ยงของงานวิชาการบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศอย่าง
มีคุณภาพ ซึ่งส่งผลถึงการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งสอดคล้อง บุญเลิศ คณาธนสาร
(2559) ในการเริม่ ต้นปรับปรุงกระบวนการท�ำงานนัน้ สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ การท�ำความเข้าใจภาพรวมของ
กระบวนการให้เห็นอย่างถ่องแท้ โดยเริ่มต้นศึกษาตั้งแต่ภาพรวมในระดับองค์กร (Organization) โดยใช้
Model ในการวิเคราะห์ที่ชื่อว่า “SIPOC” อันประกอบไปด้วย S - Supplier หมายถึง ผู้ส่งมอบสิ่งของหรือ
ข้อมูลทีจ่ ะต้องน�ำไปผ่านกระบวนการ I - Input หมายถึง สิง่ ของหรือข้อมูลทีจ่ ะต้องน�ำไปผ่านกระบวนการ
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P - Process หมายถึง กระบวนการอันประกอบไปด้วยหลายๆ ขั้นตอน เพื่อที่จะเปลี่ยนสิ่งของหรือข้อมูล
ต้นทาง (Input) ให้กลายเป็นสิ่งของหรือข้อมูลที่ต้องการ (Output) ที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
O - Output หมายถึง สิ่งของหรือข้อมูลที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า C - Customer หมายถึง
ลูกค้าผู้ก�ำหนดความต้องการของสิ่งของหรือข้อมูลในการวิเคราะห์ภาพรวมระดับองค์กร Supplier จะ
หมายถึง คู่ค้าที่เราท�ำธุรกิจด้วยและ Customer หมายถึง ลูกค้าที่ซื้อสินค้าและ/หรือ บริการจากองค์กร
ของเราซึง่ เป็นกระบวนการทีส่ ามารถประยุกต์ใช้ “SIPOC” ในการท�ำความเข้าใจภาพรวมของกระบวนการ
ท�ำงานภายในขององค์กรเอง ในระดับย่อยลงมาทีเ่ ป็นระดับฝ่าย หรือระดับแผนกในขัน้ ตอนการท�ำงานที่
มีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ รูปแบบการบริหารจัดการความเสีย่ งงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จึงเป็นรูปแบบทีจ่ ดั ขึน้ มาเพือ่ พัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหารสถานศึกษาและพัฒนาศักยภาพ
ครู สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่สูงยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาขอบข่ายการบริหารจัดการความเสีย่ งงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารขอบข่ายงานวิชาการ
โดยก�ำหนดโครงสร้างเป้าหมายหลักการบริหารการศึกษาสูส่ ถานศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพทัง้ สถานศึกษาในภาค
รัฐบาล เอกชนและท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน
และยังเป็นการเสริมสร้างให้การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรมีการก�ำหนดแนวนโยบาย/แผนการบริหารงาน/โครงการ
พัฒนาขอบข่ายงานวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและพัฒนาศักยภาพครูสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรมีรูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการ เพื่อ
เป็นกระบวนการแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ที่มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาที่สูงยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการความเสีย่ งขอบข่ายงานวิชาการ เพือ่ เป็น
หลักการและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการบริหารจัดการขอบข่ายงานวิชาการของสถานศึกษาในบริบท
ที่แตกต่างกัน เช่น ต่างสังกัด ขนาดที่แตกต่างของสถานศึกษา บริบทพื้นที่ตั้ง สถานศึกษาที่มีผลงาน
วิชาการที่เป็นเลิศ (Best practice) และสถานศึกษาทั่วไป
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