ค

ชื่ องานวิจัย
ผู้วิจัย
ปี การศึกษา

แนวปฏิบตั ิสู่ความเป็ นเลิศในการบริ หารงานวิชาการ ของโรงเรี ยนบ้านหันวิทยา
สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
นายสุวชิ า ดิเรกโภค
2559
บทคัดย่ อ

การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบแนวปฏิบตั ิสู่ความเป็ นเลิศในการบริ หารงาน
ศึกษาและพัฒนารู ปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรี ยนบ้านหันวิทยา สังกัดองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดชัยภูมิ โดยกาหนดระเบียบวิธีวิจยั 4 ขั้นตอน คือ 1) การสารวจข้อมูลพื้นฐาน 2) การ
สร้างรู ปแบบแนวปฏิบตั ิสู่ความเป็ นเลิ ศในการบริ หารงานวิชาการ ของโรงเรี ยนบ้านหันวิทยา
สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ 3) การตรวจสอบคุ ณภาพของรู ปแบบการนิ เทศภายใน
สถานศึกษา โรงเรี ยนบ้านหันวิทยา สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ และ 4) การประเมิ น
แนวปฏิบตั ิสู่ความเป็ นเลิศในการบริ หารงานวิชาการ ของโรงเรี ยนบ้านหันวิทยา สังกัดองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิกลุ่ มเป้ าหมาย ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผสู ้ อน โรงเรี ยนบ้าน
หัน วิท ยา สัง กัดองค์ก ารบริ ห ารส่ วนจังหวัด ชัยภู มิ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ในการวิจ ัยประกอบด้ว ย 1)
แบบสอบถามแนวปฏิ บ ัติ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ในการบริ ห ารงานวิช าการ 2) แบบประเมิ น ความ
สอดคล้องเหมาะสมของแนวปฏิบตั ิสู่ความเป็ นเลิศในการบริ หารงานวิชาการ 3) แบบสอบถามการ
ใช้รูปแบบแนวปฏิบตั ิสู่ความจริ ง โรงเรี ยนบ้านหันวิทยา สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ
ตามมาตรฐานการประเมิ นประสิ ทธิภาพของคณะกรรมการมาตรฐานการประเมินทางการศึกษา
โดยการประเมิ น หลังจากการใช้แนวปฏิ บ ัติ ภ ายในสถานศึ ก ษา โรงเรี ยนบ้านหัน วิท ยา สังกัด
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ (One Group Posttest Only Design) การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ
วิเคราะห์เอกสาร การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจ ัย พบว่า รู ป แบบแนวปฏิ บ ัติ สู่ ความเป็ นเลิ ศ ในการบริ ห ารงานวิช าการ ของ
โรงเรี ยนบ้านหันวิทยา สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านการ
ให้ความช่ วยเหลื อ แก่ครู โดยตรง 2) ด้านการพัฒนาทักษะการทางานกลุ่ ม 3) ด้านการเสริ มสร้าง
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 4) ด้านการพัฒนาหลักสู ตร และ 5) ด้านการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน
โดยด้าน การให้ความช่ วยเหลื อ แก่ ครู โดยตรง ประกอบด้วย 1) การวางแผนร่ วมกับครู ก่อ นให้
ความช่วยเหลือ 2) การมีส่วนร่ วมในการวางแผนที่จะสรุ ปผลการตรวจสอบความช่วยเหลือ 3) การ
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ประชุมผลการวิเคราะห์ผลการช่วยเหลือร่ วมกับครู 4) การประชุมสรุ ปและวิเคราะห์กระบวนการ
ช่วยเหลือครู ทุกขั้นตอน เพื่อวิเคราะห์จุดเด่น - จุดด้อยของกระบวนการช่วยเหลือ ด้านการพัฒนา
ทักษะการทางานกลุ่ ม ประกอบด้วย 1) การพัฒ นาครู ให้มีศกั ยภาพในการแสวงหาความรู ้และ
ประสบการณ์ ท างวิชาการ 2) การสร้างวินัยการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ภ ายในทีมงาน 3) การกาหนด
ปั ญหาและเป้ าหมายของ การแก้ปัญหาร่ วมกันของทีมงาน 4) การวางแผนและดาเนินงานตามแผน
แก้ปั ญ หาของที มงาน และ 5) การสร้างแรงจูงใจ การเสริ ม แรงและสร้างขวัญ ก าลังใจ ด้านการ
เสริ มสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 1) สารวจความจาเป็ นในการพัฒนาครู ดา้ นการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน 2) การพัฒนาความสามารถในการสอนโดยใช้เทคนิ ควิธีสอน แบบ
ต่างๆ 3) การจัดกิ จกรรมแบบสัม มนาผลการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และ 4) การพัฒนาคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 1) การเตรี ยมความพร้อม
ของสถานศึกษา 2) การจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษา 3) การวางแผนดาเนิ นการใช้หลักสู ตร 4) การ
ดาเนิ นการบริ หารหลักสู ตร 5) การนิ เทศ ติดตามประเมินผลการใช้ 6) การสรุ ปผลการดาเนิ นการ
บริ หารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 7) การปรับปรุ ง พัฒนากระบวนการบริ หารจัดการหลักสูตร
และด้า นการวิ จ ัย เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารในชั้น เรี ย น 1) การก าหนดปั ญ หาหรื อ เป้ า หมายการวิ จ ัย เชิ ง
ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน 2) การกาหนดวิธีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน หรื อ วิธีหาคาตอบ หรื อ
วิธีการแก้ไขปั ญหา หรื อพัฒนางาน 3) การรวบรวมข้อมูลตามวิธีก ารวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน
4) การวิเคราะห์ขอ้ มูลวิธีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน และ 5) การสรุ ปผลและเขียนรายงานการ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน
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