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การบริห ารสถานศึก ษาให มีป ระสิ ท ธิ ภาพย อมอยู คูก ลยุ ท ธ ป รั บ ปรุ ง การบริ ห าร บริ ห ารใหเ กิ ด
ประสิทธิผ ลซึ่ง มีความสําคัญ ตอการดําเนินงานของโรงเรียนใหประสบความสําเร็จในการพัฒ นาคุณภาพ
การศึก ษาและผลสัมฤทธิ์ของนัก เรียนใหสูง ขั้นนั้น มี 8 ประการ ไดแก 1) การกําหนดเปาหมาย (Target
setting) 2) การเพิ่มเวลาเรียน (Increasing learning time) 3) การสนับสนุนเพิ่มใหกับนักเรียน (Additional
support for pupils) 4) การเปลี่ยนแปลงการจัดองคประกอบของชั้นเรียน (Changes to classroom
organization) 5) การเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอน (Changes to teaching and learning 6) การใช
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร (Use of ICT) 7) การปรับปรุงแนวปฏิบัติของการใหการบาน
(Improved use of homework) 8) การทําใหผูปกครองมีสวนรวมกับโรงเรียนมากขึ้น (Greater parental
involvement)โดยเลือกกลยุทธที่มีสวนเกี่ยวของเชื่อมโยงเทคโนโลยีและสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Use of ICT) กลยุท ธการปรับ ปรุง แนวปฏิบัติก ารใชการบาน (Improved use of
homework) และกลยุ ท ธ ก ารทํ า ให ผู ป กครองมี ส ว นร ว มกั บ โรงเรี ย นมากขึ้ น (Greater parental
involvement) ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กลยุทธการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Use of ICT)
2. กลยุทธการปรับปรุงแนวปฏิบัติการใหการบาน
3. กลยุทธการทําใหผูปกครองมีสวนรวมกับโรงเรียนมากขึ้น
บทความนี้ผูเขียนมีวัตถุประสงคที่จะเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนใหสูความสําเร็จจากการ
ใชก ลยุทธที่ก ลาวมาขางตน โดยเลือกเฉพาะกลยุท ธที่มีสวนเกี่ยวของหรือเชื่อมโยงกับสายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Use of ICT) กลยุทธการปรับปรุงแนวปฏิบัติการใชการบาน (Improved use of
homework) และกลยุ ท ธ ก ารทํ า ให ผู ป กครองมี ส ว นร ว มกั บ โรงเรี ย นมากขึ้ น (Greater parental
involvement)
คําสําคัญ: การจัดการศึกษาไทย, กลยุทธในการบริหาร, การพัฒนาครู, โรงเรียนเอกชน
Abstract
Management of educational institutions. There are two strategies to improve
management, Management Effectiveness. This is important for the school success in
improving the quality of education and its achievement. There are eight steps that students
have to take. Include 1.target. 2. Adding class time. 3. Adding support to students. 4.
Changing class composition. 5. Changes in Teaching Methods. 6. Information and
Communication Technology. 7. Improving the practice of homework. 8. Making the parent
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more involved with the school. By choosing strategies that are relevant to linking technology
and information. Information and communication technology Strategies for improving the
practice, using homework, and strategies for keeping contributors engaged with the school,
respectively, are as follows.
1. Strategic Use of Information and Communication Technology
2. Strategies to Improve homework
3. Strategies to make parents more involved with school.
This article aims to provide guidance for the development of schools for success by
using the strategies mentioned above. Specifically, strategies that are relevant or linked to
the subject line are information Technology and Communication. Strategies for rectification,
for Parents to Engage with Schools
Keywords: Thai Education Management Strategies for the development of private school
teachers.
บทนํา
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ประสิทธิผ ลซึ่ง มีความสําคัญ ตอการดําเนินงานของโรงเรียนใหประสบความสําเร็จในการพัฒ นาคุณภาพ
การศึก ษาและผลสัมฤทธิ์ของนัก เรียนใหสูง ขั้นนั้น มี 8 ประการ ไดแก 1) การกําหนดเปาหมาย (Target
setting) 2) การเพิ่มเวลาเรียน (Increasing learning time) 3) การสนับสนุนเพิ่มใหกับนักเรียน (Additional
support for pupils) 4) การเปลี่ยนแปลงการจัดองคประกอบของชั้นเรียน (Changes to classroom
organization) 5) การเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอน (Changes to teaching and learning 6) การใช
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร (Use of ICT) 7) การปรับปรุ งแนวปฏิบัติของการใหการบาน
(Improved use of homework) 8) การทําใหผูปกครองมีสวนรวมกับโรงเรียนมากขึ้น (Greater parental
involvement) ซึ่งในทางปฏิบัติผูบริหารโรงเรียนสามารถใชกลยุทธหลายอยางรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
นอกจากนี้วิธีทําแผนการดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาของโรงเรียน ควรอาศัยขอมูลที่มีอยูมาใชอยางทั่วถึงดู
ผลการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก และจัดอันดับความสําคัญสิ่งใดควรทํากอนรวมถึงหากผูบริหารจะนํา
ภาวะผูนํา การบริหารจัดการที่ดี และหลักธรรมาภิบาล มาใชรวมกันในกระบวนการของการปรับปรุงโรงเรียน
ดวย จะทําใหทายสุดผูบริหารก็จะสามารถบรรลุความสําเร็จไดอยางแนนอนและบริหารสถานศึกษาใหสาํ เร็จได
อยางแนนอน
บทความนี้ผูเขียนมีวัตถุประสงคที่จะเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนใหสูความสําเร็จจากการ
ใชก ลยุทธที่ก ลาวมาขางตน โดยเลือกเฉพาะกลยุท ธที่มีสวนเกี่ยวของหรือเชื่อมโยงกับสายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Use of ICT) กลยุทธการปรับปรุงแนวปฏิบัติการใชการบาน (Improved use of
homework) และกลยุ ท ธ ก ารทํ า ให ผู ป กครองมี ส ว นร ว มกั บ โรงเรี ย นมากขึ้ น (Greater parental
involvement) ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กลยุทธการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Use of ICT)
การนํา ICT มาใชในการปรับปรุง การบริห ารโรงเรียนผูเขียนมีความเห็นวาตองเริ่ม ที่ผูบริหาร
โรงเรียนกอนเปนสิ่งแรก โดยมีสมมุติฐานวา ผูบริหารนั้นถูกจัดประเภทอยูในกลุมทฤษฏีผูนําที่ปรับกระบวน
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ทัศนใหม (Paradigm Shift) หรือเรียกไดวาเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leader) เปนผู
ตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น กําหนดวิสัยทัศนใหม และทําใหมีการเปลี่ยนแปลง
อยางถาวร ซึ่งวิสัยทัศนในการสรางสรรคนี้เปนสวนสําคัญของกระบวนการของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถทํ าให เ กิด ประสิท ธิ ผ ลของงานและองคก ารสูง ขึ้นไป สํ าหรั บ ICT ที่มีเ ครื่อ งคอมพิว เตอรเ ป น
สว นประกอบสํ า คั ญ นั้ น เปน เทคโนโลยี ใ หม ที่ ทุ ก คนในโลกนี้ น อกจากจะยอมรั บ ว า มี บ ทบาทสํ า คั ญ ใน
ชีวิตประจําวันโดยไมอาจปฏิเสธไดแลว ยังเปนเทคโนโลยีที่มีการใชมากที่สุดในทุกวงการอีกดวย ดังนั้นผูบริหาร
ในวงการการศึกษาทีย่ ังไมเคยใหความสําคัญ ICT ควรพิจารณาถึงกลยุทธขอนี้ใหมอีกครั้ง
ผูบริหารสามารถนํา ICT มาใชปรับปรุงโรงเรียนใน 2 ขอบเขตงานหลัก ๆ คื อ ส ว น ที่ ห นึ่ ง
สํ า หรั บ งานด า นบริ ห าร บริ ก าร และธุ ร การโรงเรี ย นได แ ก งานด า นบริ ห ารทั่ ว ไป (Administrative
Application) เชน การเงิน บัญชี พัสดุ ทะเบียน สารบรรณ และทรัพยากรบุคคล ชวยประหยัดเวลา ลดการ
ทํางานซ้ําซอน และงานถูกตองแมนยําขึ้น งานหลักสูตร (Curriculum Application) โดยใชคอมพิวเตอรเก็บ
ขอมูลตางๆ เพื่อนํามาปรับ ปรุงหลัก สูตร เชน ผลการเรียน อัตราสวนระหวางนักเรียนตอครู งานห องสมุด
(Library Application) ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหองสมุด เชนใชคอมพิวเตอรในการคนหาหนังสือ
แทนการใชบัตรรายการ ทําทะเบียนการยืมและคืนเพื่อสะดวกตอการติดตาม งานพัฒนาวิชาชีพ (Research
Application) ใชคอมพิวเตอรชวยในการบันทึกรายงาน ผลการวิเคราะห ซึ่งจะเปนขอมูลที่มีประโยชนตอการ
วางแผน ดําเนินงาน หรือตัดสินใจของผูบริหาร สวนที่สองสําหรับงานที่เกี่ยวกับครูและนักเรียน ไดแก งานแนะ
แนวและบริการพิเศษ (Guidance and Special Service Application) เชนครูสามารถใชคอมพิวเตอรในการ
เก็บรายงานผลการเรียน ประวัติการเรียน ตลอดจนพฤติกรรมนักเรียน และคนหาขอมูลตางๆ เพื่อใชในการ
แนะนํานักเรียนไดหลากหลายสาขาตามตองการ งานทดสอบ (Testing Application) ใชคอมพิวเตอรชวย
สรางออกแบบและตรวจสอบขอสอบ วิเคราะห และประเมินผลการเรียนในเบื้องตน และสามารถพัฒนาเปน
การสอบออนไลนตอไปในอนาคต งานสื่อสาร (Instruction Aids Application) ครูสามารถใชคอมพิวเตอร
เปนเครื่องมือสิ่งที่ครูตองการสอนไปยังนักเรียน เชน ใชโปรแกรมมัลติมีเดีย กราฟก วีดีทัศน สรางความสนใน
กระตือรือรนในการเรียน ทําใหเกิดเจตคติที่ดีตอการศึกษาหาความรู งานใชคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer
– Assisted Instruction) ใชคอมพิวเตอรในการฝกหัด การออกแบบบทเรียน การแกปญหาโจทยวิ ชาตางๆ
โดยนําโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับแตละงาน ผลงานวิจัยที่สนับสนุนความเปนไปได ของกลยุทธนี้
พบวานักเรียนมีความตื่นเตนและรักการเรียนในวิชาตาง ๆ เพิ่มขึ้นหลังจากที่เ ขาไดใช ICT เขามาชวยสอน
สวนครูและผูบริหารหลังจากไดรับการฝกอบรมก็สามารถใช ICT พัฒนาการทํางานและไดผลตอบกลับมาใน
เชิงบวกทั้งสิ้น
2. กลยุทธการปรับปรุงแนวปฏิบัติการใหการบาน
สวนประกอบสําคัญที่มีสวนรวมในการปรับปรุงการใหการบานไดแกครูนักเรียนและผูปกครอง
(Susan Hallam, 2004) ซึ่งมีผลตอนักเรียนอยางมากในการสรางแรงจูงใจและความพึงพอใจที่อยากจะทํา
การบานจึงทําใหเกิดแนวคิดและแนวปฏิบัติก ารปรับ ปรุงการใหการบานขึ้นมากมายหลายรูปแบบเชน การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการใหการบานของทั้งโรงเรียนเสียใหม การใหผูปกครองเขามามีบทบาทรวมดวยเชน ให
คําแนะนําในการจั ดสภาพแวดลอมบรรยากาศของสถานที่ให นาทํา การบ าน การติด ตอสื่อ สารระหวา ง
ผูปกครองกับครูอยางตอเนื่อง หรือการปรับปรุง ที่ตัวการบานเสียใหม กลาวคือ ใหครูกําหนดรูปแบบของ
การบานใหชัดเจนขึ้น ใหตัวเลือกมากขึ้น เชน พิจารณาวาควรใหการบานแบบงายหรือยากซับซอนปรับที่คําสั่ง
การทําการบานโดยระบุวิธีทําใหชัดเจนเพื่อใหนักเรียนทํางานไดเสร็จ การตรวจและคืนการบานกลับไปโดยเร็ว
ใหนักเรียนดูสวนที่ทําถูกหรือผิดมีการติชมและแนะนําใหแกไขทั้งนี้ครูสามารถจัดการในสวนนี้กับนักเรียนแต
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ละคนแตกตางกันไป เชน การใหความเห็นดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร การใหรางวัล ขึ้นอยูกับครูที่จะทํา
อยางไรที่จะชักจูงนักเรียนใหทําการบานใหมากที่สุด (Hong and Milgram, 2000, p. 120) นอกจากนี้ครูไม
ควรคิดเพียงแตตองใหก ารบานนัก เรียนไปทําทุกวัน โดยไมคํานึง วานัก เรียนจะไดรับ ประโยชนอะไรจาก
การบานเหลานั้นเพราะการบานที่ไมมีจุดมุงหมายที่ดีอาจเปนสาเหตุใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายที่จะทํา
หลังจากใชเวลาเรียนแลวทั้งวันกับการทําสิ่งซ้ํา ๆ ผูปกครองเองก็คอยกังวลวาเด็กทําการบานเสร็จหรือไม แต
หากครูคิดปรับปรุงการบานใหนักเรียนทําในรูปแบบโครงการ(Project)เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนทําการคนควา
จากหองสมุดหรืออินเทอรเน็ตใหเวลาทําที่พอเหมาะพรอมระบุขอบเขตงานกําหนดวันสงงานการบานแบบนี้
นอกจากจะชวยเสริมทักษะการทําวิจัยคนควาแลวยังชวยใหเกิดทักษะการจัดการและจัดลําดับความสําคัญ
เสริมทักษะการเขียนการทํากราฟและแผนภูมิและการจัดระบบระเบียบไดอีกดวยทั้งนี้ไมจําเปนตองใหการบาน
เหมือนกันหมดทุกคนแตจัดใหเหมาะสมกับนัก เรียนแตละคนหรือเปนกลุม ก็ได มิฉะนั้นวิธี การใหการบาน
แบบเดิม ๆ จะไมสามารถชวยพัฒนาใหเกิดผลสําเร็จทางการศึกษาไดจริง จะเปนการสูญเสียเวลาและพลังงาน
ไปเปลา ๆ (Albert Aunchman, 2009)
3. กลยุทธการทําใหผูปกครองมีสวนรวมกับโรงเรียนมากขึ้น
การใหผูปกครองมีสวนรวมกับ โรงเรียนนั้น ไมจําเปนตองจํากัดอยูที่การกอตั้ง และเปนสมาชิก
สมาคมครูผูปกครอง หรือการประชุม ผูปกครองเทานั้น ผลการสํารวจผูปกครองของนักเรียนอายุ 5-16 ป
จํานวน 5,032 คนในประเทศอังกฤษของ Mark Peters (2007) พบวาการเขามีสวนรวมของผูปกครองใน
โรงเรียนมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น เมื่อป 2544 เทากับ 29% ป 2549 เทากับ 38% และป 2550 สูงขึ้นเปน 51%
และการที่ผูปกครองมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาของนักเรียนเปนปจจัยหลักที่นักเรียนจะประสบผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาผลการวิจัยอีกงานหนึ่งพบวากลุมนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีเจตคติเชิงบวกและความประพฤติดี
มัก จะมีผูปกครองเขามาเกี่ยวของในการเรียนดวยเสมอ (Rebecca E.White, 2005) สวนโรงเรียนจะได
ประโยชน จ ากการนี้ใ นระยะยาว ส ง ผลให แ ผนงานของโรงเรี ยนจะประสบความสํา เร็จ มากขึ้น และมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น นักวิจัยไดระบุความเกี่ยวพันของผูปกครองกับการศึกษาของบุตรหลานเอาไวหลายรูปแบบ
เชน
· การทําตัวเปนครูและผูฝกความพรอม จากที่วา ‘บิดามารดาเปนครูคนแรกสุดและสําคัญที่สุดของ
ลูกผูปกครองยอมอบรมสั่งสอนบุตรหลานดานความประพฤติตั้งแตเยาววัย จึงสอนใหเตรียมพรอมเพื่อเขา
โรงเรียนตั้งแตอยูที่บาน ไมวาจะเปนดานกิจกรรมหรือวิชาการที่มีสอนในโรงเรียน
· การเปนผูเรียนรูสามารถปฏิบัติตัวใหสอดคลองกับแผนการเรียนดานวิชาการเรียนรูและชวยหาวิธี
ที่จะสรางสภาพแวดลอมการรักเรียนใหแกนักเรียน
· การเปนอาสาสมัครเปนผูสละเวลาเขารวมชวยกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน ชวยจัดงานแทบทุก
ประเภท เปนผูติดตามดูแลนักเรียนเมื่อไปทัศนศึกษารวมถึงชวยงานดานสํานักงาน
· การเปนผูประสานงานชุมชนผูปกครองที่เป นผูประสานงานชุมชนทํางานดานจัดตั้งและรักษา
กิจการของชุมชนและแผนงานสนับสนุนทางดานวิชาการ
· การเขาไปมีสวนรวมเพื่อทําการสื่อสารระหวางบานกับโรงเรียนเปนผูปกครองที่เขารวมประชุม
ครู-ผูปกครองเสมอ ตอบรับขอมูลขาวสารจากสื่อรูปแบบตาง ๆ ของโรงเรียน
· การเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ ผูปกครองที่มีสวนเกี่ยวของในดานควบคุมจัดการ ตัดสินใจ
และสนับสนุนในกิจการของโรงเรียนเริ่มตั้งแตระดับเขารวมสมาคมครู-ผูปกครองและกิจกรรมของกลุมพัฒนา
โรงเรียนไปจนถึงเขาเปนกรรมการบริหารของโรงเรียน
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สวนโรงเรียนตั้งความหวังใหผูปกครองมีสวนรวมอยูใน 3 เรื่องคือ การสื่อสารจากโรงเรียนถึงบาน การ
เรียนแบบมีปฏิสัมพันธและความรวมมืออยางเต็มทีด่ ังนั้นเพื่อใหโรงเรียนบรรลุจุดประสงคกอนที่ผูปกครองจะ
ตัดสินใจวาวิธีใดเหมาะกับตนควรพูดคุยกับผูบริหารหรือครูเสียกอนเพื่อคนหาวิธีที่จะใชไดจริงกับตนเองและจะ
ไดมีสวนชวยบุตรหลานใหมีผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนตามที่ปรารถนา (Rebecca E.White, 2005)
สรุป
จากที่ผูเขียนไดเลือกกลยุทธสามประการจากทั้งหมดแปดประการมาใชในประเด็นการปรับปรุงพัฒนา
โรงเรียนมีป ระสิท ธิภาพทางการศึก ษานั้น จะมีผ ลดีและเกิดประสิท ธิผ ลมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับ
ผูบริหารจะนํากลยุทธใดมาใชใหเหมาะสมในเวลากับสถานการณ ปญหาสิ่งแวดลอมและสภาพของโรงเรียน
ทั้งนี้จุดมุง หมายของกลยุท ธการใช ICT มาพัฒนาโรงเรียน คือ เพื่อใหไดรับประโยชนในดานความรวดเร็ว
ถูกตองแมนยํา ตอบสนองกับงานที่มีขอมูลจํานวนมาก ประหยัดทรัพยากรบุคคล เวลา และลดการใชกระดาษ
ชวยอนุรัก ษสิ่ง แวดล อมไปดวยสําหรับ การบานเปนเครื่องมือทางการศึกษาที่ทรงอานุภาพอีก ชนิดหนึ่ง ที่
สามารถพัฒ นาการเรียนรูของนัก เรียนใหกา วหนาหรือสรางความถดถอยไดพอกัน ขึ้นอยูกับ การใชอยาง
พอเหมาะพอควร การใหการบานที่เหมาะสมสามารถนําไปสูการพัฒนาการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จอยางมี
นัยสําคัญเพื่อที่จะใชกลยุทธดานการบานกลายเปนพลังเชิงบวกตอ การศึกษาจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดและวิธีปฏิบัติ ทําความเขาใจวาการบานมีความจําเปนอยางไร จะใชการบานเปนเครื่องมือดวยวิธีใ ด
และควรทํ าการบา นที่ บา นอยา งไร (Hong and Milgram, 2000,p.17) สว นความร วมมือ และสรา ง
ความสัม พันธกับ ผูปกครองมีหลายวิธีที่ผูปกครองสามารถชวยบุตรหลานในดานการศึกษาบางคนชอบเปน
อาสาสมัครทํางานชวยโรงเรียนบางคนมีภาระหนาที่การงานลนมือไมมีเวลาทํางานอาสาสมัครไดแตอาจจะพอ
ชวยทํางานกับกลุมพัฒนาโรงเรียนที่คอยใหขอเสนอแนะดานนโยบาย ในขณะที่บางคนชอบที่จะชวยบุตรหลาน
ของตนเรื่องกิจกรรมในชั้นเรียนโดยตรง โดยรวมแลวไมมีวิธีไหนจะดีไปกวากันมากสักเทาใด สิ่งสําคัญอยูที่ทํา
อยางไรใหผูปกครองรูสึกอยากเขามามีบ ทบาทและรวมมือกับโรงเรียนชวยบุตรหลานของตนเพื่อประสบ
ความสําเร็จสูงสุดมากกวา
เอกสารอางอิง
http://vod.msu.ac.th/0503760/Unit2/MAINu2_2.htm.
ประยงค เต็มชวาลา (2552) แนวคิดและยุทธศาสตรการเปนผูนํา.หนา6.บทความ/เอกสารประกอบการ
เรียนสวนหนึ่งในวิชาผูนําทางการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รังสิต. กรกฎาคม 2552.
ภูษิตา อินทรประสงค (2552) การวิจัยดานผูนําทางการศึกษา. บทความประกอบการสัมมนาวิชาการ
เรื่อง วิกฤติภาวะผูนําทางการศึกษา : แนวทางการวิจัยและพัฒนา. สาขาการจัดการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. เมษายน 2552.
Annan, Justice. (2009). Using ICT to improve teacher Performance and enhance
students' Understanding. [Online]./Available:
URL:http://www.changemakers.com/en-us/node/23122
Aunchman, Albert. Does homework actually improve academic achievement?
Warwick, Rhode Island, U.S.A. [Online]./Available:
~ 741 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

URL:http://www.helium.com/items/947918-does-homework-actually-improveacademic-achievementAccessed: July 21, 2009.
Earley, P. and Weindling, D. (2004): 155-168. “Effective Schools and Improvement
Strategies,” Understanding School Leadership. New Delhi: SAGE Publications
India Pvt Ltd.
Hallam,Susan. (2004). Homework , the Evidence. London : Institute of Education,
University of London. E-Book. p.12.[Online]./Available:
URL:http://www.worldcat.org/oclc/56005738
Hong, Eunsook&Milgram, Roberta M. (2000). Homework Motivation and Learning
Preferences. Westport, Greenwood Publishing Group. E-Book. p.17, 120. [Online].
/Available: URL:http://www.worldcat.org/oclc/181839080.
Peters, M. et al. (2008). Parental Involvement in Children’s Education 2007. BMRB
Social Research. [Online]. /Available:
URL:http://www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfiles/DCSF-RR034.pdf.
White,Rebecca E. (2005). Parental Involvement in Children’s Education is Crucial.
[Online]. /Available:
URL:http://www.lsuagcenter.com/en/family_home/family/parenting/school_age
_children/Parental+Involvement+in+Childrens+Education+is+Crucial.htm
(created:2009)
โพสตเมื่อ 6th May 2012 โดย Dr. Supinda Lertlit ดร.สุพินดา เลิศฤทธิ์
ปายกํากับ: กลยุทธปรับปรุงการบริหารบริหารโรงเรียน

~ 742 ~

