การพัฒนารู ปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ข

ชื่ อเรื่ องรายงานการวิจัย การพัฒนารู ปแบบการบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง 2
(มูลนิธิไต้ลง้ – เช็ง พรประภา)
ชื่ อผู้เขียน

นางอมรรัตน์ ชัยขรรค์เมือง
บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐาน ในการ
สร้ างรู ปแบบการบริ หารงานวิชาการแบบมี ส่วนร่ วมเพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษา ของโรงเรี ยนเทศบาล
แหลมฉบัง 2 (มูลนิ ธิไต้ลง้ – เช็ง พรประภา) 2) เพื่อสร้างรู ปแบบการบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วม
เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มู ลนิ ธิไต้ลง้ – เช็ง พรประภา) 3) เพื่อ
ประเมินรู ปแบบการบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเทศบาล
แหลมฉบัง 2 (มูลนิ ธิไต้ลง้ – เช็ง พรประภา) ก่อนนําไปใช้จริ ง 4) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริ หารงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา ของโรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิ ธิไต้ลง้ –
เช็ง พรประภา) และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วม
เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษา ของโรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มู ลนิ ธิไต้ล้ง – เช็ ง พรประภา โดย
ประยุกต์ใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) มีข้ นั ตอนการวิจยั และพัฒนา 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 คือการ
สร้างรู ปแบบ และ ขั้นตอนที่ 2 คือการพัฒนารู ปแบบ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1)
แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง 2) แบบประเมินการพัฒนาการบริ หารงานวิชาการ 3) แบบสอบถามวัด
คุ ณภาพการศึ ก ษา 4) แบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อรู ป แบบฯ วิเคราะห์ ข ้อมู ล เชิ ง คุ ณภาพโดยใช้
ตรรกวิท ยาเชิ ง อุ ป นัย (Induction) และวิเคราะห์ ขอ้ มู ล เชิ ง ปริ มาณ โดยใช้ส ถิ ติบ รรยาย (Descriptive
statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ ย (µ) ค่าร้ อยละ (%) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎𝜎) สรุ ปผลการวิจยั ได้
ดังนี้
1. ผลการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างรู ปแบบ ได้ขอบข่าย
การบริ หารวิชาการ 10 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน 4) การวิจยั เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา 5) การ
พัฒนาสื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ 7) การนิ เทศการศึกษา 8)
การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 10) การส่ งเสริ ม

ค
ด้านวิชาการแก่ชุมชน โดยมีข้ นั ตอนการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่ วมใน
การค้นหาปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาและการมีส่วนร่ วมในการวางแผน (Plan) 2) การมีส่วนร่ วมใน
การปฏิบตั ิตามแผน (Do) 3) การมีส่วนร่ วมในการติดตามประเมินผล (Check) และ 4) การมีส่วนร่ วมใน
การนําผลการประเมินมาปรับปรุ ง (Act)
2. ผลการสร้างรู ปแบบการบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้
รู ปแบบการบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง
2 (มูลนิธิไต้ลง้ – เช็ง พรประภา)
3. ผลการประเมินรู ปแบบ พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ “มาก” โดยมีรูปแบบ
การบริ หารงานวิชาการด้านขอบข่ายและภารกิจของงานวิชาการอยูใ่ นระดับ “มากที่สุด”
4. ผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่าในภาพรวมผลการทดลอง พบว่า มี ค่าแตกต่างกันและมี
ค่าเฉลี่ยหลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้ โดยหลังการใช้รูปแบบการบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมมี
ค่าเฉลี่ยสู งกว่าก่อนการใช้
5. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรู ปแบบ พบว่า ในภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
รู ปแบบการบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเทศบาลแหลม
ฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ลง้ – เช็ง พรประภา) อยูใ่ นระดับ “มากที่สุด”

ชื่ อเรื่ องรายงานการวิจัย แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่ วม
ของโรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ลง้ – เช็ง พรประภา)
ชื่ อผู้เขียน

นางอมรรัตน์ ชัยขรรค์เมือง
บทคัดย่ อ

การวิจยั เรื่ อง แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง 2
(มู ลนิ ธิไต้ล้ง - เช็ ง พรประภา) มี วตั ถุ ประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อวิเคราะห์ การศึ กษาการมี ส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนและครู ผูส้ อนในการนิ เทศภายในของโรงเรี ยนของโรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิ ธิไต้ลง้ - เช็ง
พรประภา) (2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการนิ เทศภายในแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง 2
(มู ลนิ ธิไต้ล้ง - เช็ ง พรประภา) ประชากรได้แก่ ผูบ้ ริ หารที่ เป็ นรองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน 1 คน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 27 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรี ยน 2) แบบสอบถามปลายเปิ ดเพื่อให้ขอ้ เสนอแนะ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎𝜎) สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
1 การนิ เทศภายในแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิ ธิไต้ลง้ - เช็ง พรประภา) 4
ด้าน ดังนี้ 1) การเตรี ยมการและวางแผนนิ เทศภายในโรงเรี ยน 2) การปฏิบตั ิตามแผนนิ เทศภายในโรงเรี ยน
3) การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรี ยน 4) การปรับปรุ งแก้ไขวิธีการนิเทศภายในโรงเรี ยน
2 แนวทางการพัฒนาการนิ เทศภายในแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มู ลนิ ธิ
ไต้ลง้ - เช็ง พรประภา) ใน 4 ด้าน ดังนี้ 1) การเตรี ยมการและวางแผนนิเทศภายใน 2) การปฏิบตั ิตามแผนการ
นิ เทศภายใน 3) การประเมินผลการนิ เทศภายใน 4) การปรับปรุ งแก้ไขวิธีการนิ เทศภายใน โดยมีผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการนิ เทศภายในแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบัง
2 (มูลนิ ธิไต้ลง้ - เช็ง พรประภา)จากการระดมความคิดเห็นของ ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุก
ฝ่ ายร่ วมกันกําหนดแนวทางและเป้ าหมายของการนิ เทศภายใน ดังนี้ ศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยน วิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้ ที่คาดหวังทุ กกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สร้างความเข้าใจร่ วมกัน ประชุ มหาแนว
ทางแก้ไขข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้นร่ วมกัน ภายใต้บรรยากาศแบบกัลยาณมิตรโดยการรับฟั งความคิดเห็น รับฟั ง
การสะท้อนปั ญหา สนับสนุนงบประมาณทําการนิ เทศติดตามงานอย่างต่อเนื่ องเป็ นการนิเทศแบบช่วยเหลือ
แนะนําให้กาํ ลังใจ เสริ มแรงบวกทั้งนี้เพื่อนําแนวทางที่ร่วมกันจัดทําจากผลการปรับปรุ งงานนิ เทศภายในมา
พัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนของครู และนักเรี ยนต่อไป
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Abstract
The purposes of the research were to analyze and study the participation in the internal
supervision of schools attached to Surat Thani Provincial Administrative Organization 3 (Ban Na) and to
study the guidelines for developing the participation in the internal supervision of schools attached to
Surat Thani Provincial Administrative Organization 3 (Ban Na). The population of this research consisted
of a deputy of the school director, twenty-seven teachers and educational personnel. The instruments used
for this research were an opinion questionnaire regarding the participation in the school internal
supervision and an open-ended questionnaire to suggestions. The statistics used in analyzing the data were
frequency, mean (µ), percentage (%), and standard deviate-on (σ).
The results were concluded that
1. There were 4 aspects of the participation in the internal supervision of schools attached to
Surat Thani Provincial Administrative Organization 3 (Ban Na) as follows: 1) the preparation and
planning of the school internal supervision, 2) the planning implementation of the school internal
supervision, 3) the evaluation of the school internal supervision, and 4) the method improvement of the
school internal supervision.
2. As regards the guidelines for development the participation in the internal supervision of
schools attached to Surat Thani Provincial Administrative Organization 3 (Ban Na), there were 4 aspects
as follows: 1) the preparation and planning of the school internal supervision, 2) the planning
implementation of the school internal supervision, 3) the evaluation of the school internal supervision, and
4) the improvement of the method for the school internal supervision. In addition, from the brainstorming of the school administrator, teachers and educational personnel, they set up the guidelines and
the goals of the school internal supervision by studying the learners’ achievement, analyzing the expected
outcomes of every learning areas, and creating shared understanding. Moreover, there should be the
meeting to solve the occurring defects together beyond the friendly atmosphere by listening the others’
opinions and the problems’ reflection, and the budget supporting for the supervision continuously.
Besides, the supervision served as the helping, recommending, cheering, and giving the positive

reinforcement in order for using the guidelines which were provided together from the task improvement
of the internal supervision to go on developing the quality of teachers’ teaching and students’ learning.

