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การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบ
ร่วมกับการทางานเป็นทีมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครู
ของโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
นายจัดสันต์ ภักดีศรี
อุดรธานีพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2561

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาสภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพ
ปัญ หา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกเพื่อการแก้ปัญ หาหรือบรรลุสภาพที่คาดหวัง ในการพัฒนาการ
บริ ห ารงานวิ ช าการ ของโรงเรี ย นอุ ด รธานี พิ ท ยาคม การเลื อ กทางเลื อ กเพื่ อ การปฏิ บั ติ และ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการนาทางเลือกไปปฏิบัติที่มีการใช้ กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบ
ร่วมกับการทางานเป็นทีม ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครู มาเป็นตัวสอดแทรก และใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และ (2) เพื่อศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ ที่
เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในระดั บ ตั ว บุ ค คล กลุ่ ม บุ ค คลและโรงเรี ย น และองค์ ค วามรู้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการน าเอา
กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบร่ว มกับ การทางานเป็ นทีม ระหว่างผู้บริห ารสถานศึกษากับครู
มาเป็นตัวสอดแทรก เพื่อพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ด้วยกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การศึกษาครั้ง นี้ เป็นกรณีศึกษาของโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม เป็น
โรงเรี ยนที่ มี ค วามเหมาะสมและมี ค วามเป็ น ไปได้ ในการที่ ผู้ วิ จัย จะเข้า ไปปฏิ บัติ ง านภาคสนาม
เนื่ อ งจากผู้ วิ จั ย ด ารงต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และบุ ค ลากรประสงค์ ที่ จ ะร่ ว มพั ฒ นางาน
ด้านวิชาการด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนางานวิชาการ จากัดขอบเขต
อยู่ใ นเกณฑ์ที่ ผู้วิ จัยและผู้ ร่ว มวิจั ยเป็ นผู้ก าหนดขึ้ น หรือ ตกลงใช้ มาตรฐานของหน่ว ยงานภาครั ฐ
เป็น เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพงานวิชาการในโรงเรียนสั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลาในการวิจัย กาหนดตามวงจรการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา
2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 จากการบริหารงานวิชาการโดย
ใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบร่วมกับการทางานเป็นทีมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูของ
โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 2 วงจร 10 ขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการนิเทศภายในเชิง ระบบร่วมกับการทางานเป็ นทีมระหว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษากับครู เป็นตัวสอดแทรกและในกรณีที่เกี่ยวกับ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม” นั้น มีองค์ประกอบที่สาคัญดังนี้คือ 1) โครงสร้างการบริหารและจัดการงานวิชาการ

ด้วยการทางานเป็นทีมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครู 2) ใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบ
ร่วมกับการทางานเป็นทีม ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูที่มีประสิทธิผล 7 ประการ (MITIMAI)
ดังนี้ สร้างแรงจูงใจ (Motivation) ให้งานสาคัญ (Important work) ความไว้วางใจกัน (Trust) มี
ความเป็นอิสระ (Independent) สนับสนุนปัจจัย (Material) ให้การยอมรับ (Acceptation) และ
การป้อน กลับข้อมูลข่าวสาร (Information) 3) การกาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง 4) การ
คานึงถึงหลักการ 10 จรรยาบรรณ 10 และบทบาท 10 ประการของผู้วิจัยในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม เป็นพื้นฐาน และ 5) มีขั้นตอนย่อยการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน 9 ขั้นตอน
ได้ข้อสรุปที่เรียกว่า “กรอบการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิง
ระบบร่วมกับการทางานเป็นทีมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครู : องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
คำสำคัญ : รูปแบบการบริหารงานวิชาการ, กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบ, การทางานเป็นทีม
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ABSTRACT
The objectives of the study were (1) to investigate the state, problem and the
guidelines the development of academic administration Model using supervision
system with teamwork between administrator and teachers of Udonthani
phitthayakhom School : Participatory Action Research-PAR, and (2) to study the
change the state and learnt in personal level, group of people and school,
knowledge after using supervision System with teamwork for the development of
academic administration Model in Udonthaniphitthayakhom School at suitability and
possibility, which the author and other work in this school. The quality assessment
criterion academic administration was 2 operation cycle, B.E.2561 academic year,
between 1 June 2561- 31 March 2562.
The results of the study were as follow :
The supervision system with teamwork between administrator and teachers
Of Udonthaniphitthayakhom School : Participatory Action Research-PAR had
instructional academic administration, teamwork and supervision system affect to
Effectiveness school : motivation, important work, trust, independent, material and
Information. The principles 10, ethic 10, the character 10 were the basic factors of
the author and 9 step “academic administration Model using supervision system with
teamwork between administrator and teachers : the Knowledge after Participatory
Action Research-PAR”
Keyword : Academic Administration Model, Supervision System, Teamwork

