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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 

               ในการดําเนินการวิจัยการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรณี โรงเรียนจุฑาทิพย  สงักดั

สํานักงานการศึกษาเอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  คร้ังนี้  เปนการวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory  Action  Research)  ไดดําเนินการศึกษาการ

ปรับเปลี่ยนการบริหารเพื่อใหเปนไปตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ตาม

ข้ันตอน   ดังนี้ 

               3.1  กําหนดกรอบการวิจยั 

               3.2  สรางเครื่องมอืวิจัย 

               3.3  ข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงการบริหาร 

                       3.3.1  สํารวจขอมูลเบื้องตน 

                       3.3.2  สรางความตระหนกั 

                       3.3.3  รวบรวมขอมูล 

                       3.3.4  วางแผน 

                       3.3.5  ขั้นสอดแทรก 

                       3.3.6  สรางทีมงาน 

                       3.3.7  ประเมินผล 

                       3.3.8  สรุปผลและรายงานผล 

มีรายละเอยีดดังนี ้

 

3.1  กําหนดกรอบการวิจัย 
 
               ไดศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปการศึกษา  พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ  พ.ศ. 2542  เพื่อสามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัยใน  2  เร่ือง  คือ 

               3.1.1  ภารกิจการบริหารสถานศึกษาใน  4  งาน  คือ  การบริหารวิชาการ  การบริหาร 

งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป 
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               3.1.2  ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงการบริหารกําหนดไวเปน  8  ขั้นตอน  คือ  สํารวจขอมูล

เบื้องตน  สรางความตระหนัก  รวบรวมขอมูล  วางแผนดําเนินการสอดแทรก  การสรางทีมงาน  

การประเมินผล  สรุปและรายงาน 

 

3.2  สรางเครื่องมือวิจัย 

 

               3.2.1  เครื่องมือเปนแบบสอบถามผูทรงคุณวฒุิ  ที่เปนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  จาํนวน  10  คน  ถึงกรอบภารกิจงานทัง้  4  งาน  คือ 

                         1)  ดานการบริหารวิชาการ 

                         2)  ดานการบริหารงบประมาณ 

                         3)  ดานการบริหารงานบคุคล 

                         4)  ดานการบริหารทั่วไป 

               3.2.2  เครื่องมือสอบถามบุคลากรทั้ง  4  ฝาย  จํานวน 15  คน  ตามกรอบโครงสราง

ใหมของโรงเรียนจุฑาทิพย สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ฉะเชิงเทรา  เขต 2  โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกรอบที่ฝายบริหาร

มอบหมายใหปฏิบัติการ 

 

3.3  ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงการบริหาร    
 

               3.3.1  สํารวจขอมูลเบื้องตน 

                         การดําเนินการวิจัย  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรณีโรงเรียนจุฑาทิพย  

สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ดําเนินการ

สํารวจขอมูลเบื้องตน  โดยสํารวจสภาพการบริหารตามโครงสรางเดิม   รายละเอียดเปนดังนี้ 
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               โครงสรางการบรหิารงานของโรงเรียนจุฑาทพิย  (เดิม) 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพ  9  แสดงโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนจฑุาทพิย  (เดิม) 

(ที่มา : โรงเรียนจุฑาทพิย.  2545 :19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับใบอนุญาต 

ผูจัดการ 

ครูใหญ คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน 

 ฝายธุรการ
และการเงิน 

 ฝายสัมพันธ 
โรงเรียนกับชุมชน 

 ฝายกิจการ 
นักเรียน    

 ฝาย 
อาคารสถานที ่

 ฝาย
บุคลากร 

ฝายวิชาการ  

- หลักสูตร 

- แผนการสอน 

- บันทึกการ

สอน 

- วิเคราะห

หลักสูตร 

- วัดผลการ

เรียน 

- ประเมินผล

- เอกสารสาร

บรรณ 

- รับ - สงหนังสือ 

- โตตอบ 

จดหมาย 

- งานทะเบียนครู 

- งานการเงิน 

- งานพัสดุ 

ครุภัณฑ 

- สรรหา

บุคลากร 

- พัฒนา

บุคลากร 

- จัดสวัสดิการ 

- จัดใหบริการ 

- สงเสริม

การศึกษาตอ 

- ซอมแซม 

ปรับปรุง 

- จัดอาคารเรียน 

- จัดอาคาร

ประกอบ 

- โรงอาหาร 

- ส่ิงแวดลอม

ภายใน 

โรงเรียน 

- ประชาสัมพันธ 

โรงเรียน 

- ผลงานของนักเรียน 

แสดงใหชุมชน 

- จัดกิจกรรม

ชวยเหลือชุมชน 

- จัดหาทุนให 

นักเรียน 

- จัดงานศิษยเกา 

- กิจกรรมนักเรียน 

- รักษาความ 

ปลอดภัย 

- สงเสริมให 

นักเรียน 

มีรางกายแข็งแรง 

สมบูรณ 

- การตรวจสุขภาพ 

นักเรียน 
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               โครงสรางการบรหิารบุคลากรของโรงเรียนจฑุาทพิย (เดิม) 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 10  แสดงโครงสรางการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนจฑุาทพิย  (เดิม) 

(ที่มา : โรงเรียนจุฑาทพิย.  2545 : 20) 

 

 

 

 

 

 

ผูรับใบอนุญาต 
นางเกษร  พาลพาย 

ผูจัดการ 
นายภัทรพล  พาลพาย 

ครูใหญ 
นางเกษร  พาลพาย 

คณะกรรมการอาํนวยการโรงเรยีน 

 ฝายธุรการ
และการเงิน 

 ฝายสัมพันธ 
โรงเรียนกับชุมชน 

 ฝายกิจการ 
นักเรียน    

 ฝาย 
อาคารสถานที ่

 ฝายบุคลากร ฝายวิชาการ  

นางฉออน 

สถิตากูล 
นายภัทรพล 

พาลพาย 

นางสังวาลย 

ศรีโสดา 

นายสรพงษ 

พาลพาย 

นางจงจิตต 

รักการแพทย 

นางน้ําคาง 

ทรงเจริญ 
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               3.3.2  สรางความตระหนัก 

                         ดําเนินการสรางความตระหนักใหแกบุคลากรในสถานศึกษา  โดยศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  คูมือ

แนวทางการบริหารสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ไดดําเนินการประชุมสัมมนาคณะครู  

ในโรงเรียนจุฑาทิพย  เพื่อสรุปแนวทางการบริหารสถานศึกษา  ตามโครงสรางการบริหารงาน  

และโครงสรางการบริหารบุคลากรแบบใหม     

               3.3.3  รวบรวมขอมูล    

                         การดําเนินการวิจัยการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   กรณี โรงเรียนจุฑาทิพย   

สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2   ไดดําเนินการ

รวบรวมขอมูลรายละเอียด ดังนี้ 

                         1)  ครู 

                              จํานวนครู            38   คน  ครูชาย   3   คน   ครูหญิง  35  คน 

                              บุคลากรสนบัสนนุ   6  คน      ชาย   2   คน        หญิง   4  คน   

                         2)  นักเรยีน 

                              จํานวนนักเรียนระดับกอนประถมทัง้หมด  331  คน 

                              ชาย  169  คน หญิง  162  คน 

                              จํานวนนักเรียนระดับประถมทัง้หมด  678  คน 

                              ชาย  344  คน หญิง  334  คน 

                              รวมทัง้หมด  1,009  คน 

                         3)  อาคารสถานที ่

                              มีอาคารทั้งหมด  4  อาคาร 

                              อาคาร 1  มีจํานวนหอง   9  หอง  หองเรียน   3   หอง   หองพยาบาล  2  หอง   

หองแนะแนว  1  หอง  หองวสัดุ-อุปกรณ 1 หอง  หองศิลปะ  1 หอง  และหองนาฏศลิป 1 หอง 

                              อาคาร 2  มีจํานวนหอง   16  หอง   

                              อาคาร 3  มีจํานวนหอง  6  หอง  หองเรียนจาํนวน  4  หอง  หองสมุดอนุบาล 

1 หอง  และหองวัสดุ-อุปกรณ 1 หอง 

                              อาคาร 4  มีจํานวนหองเรียน  9  หองเรียน 

                              การบรหิารและการจดัการศึกษาดาํเนนิการตามพระราชบัญญตัิการศึกษา 

แหงชาติ พ.ศ.  2542  มาตรา  39  และมาตรา  40  เพื่อนํามาศึกษาในการดําเนนิการปรับเปลี่ยน 
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โครงสรางการบริหารงานและการบริหารงานบุคคล 

               3.3.4  การวางแผน 

                         การดําเนินการวิจัยการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   กรณี โรงเรียนจุฑาทิพย  

สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2   ไดดําเนินการ

วางแผนปรับเปลี่ยนการบริหารสถานศึกษา  โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  เชน ระบบ

การบริหารงาน   และวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  เชน  การประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

สถานศึกษามีเสียงตอบกลับมาอยางไร  แลวสรุปผลการวิเคราะห  เพื่อดําเนินการจัดทําแผนกล

ยุทธปรับเปลี่ยนการบริหาร   และการจัดการศึกษาของโรงเรียนจุฑาทิพย  ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 โดยประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการโรงเรียนจุฑาทิพยตามกรอบ

โครงสรางใหม  ดังนี้ 

                         คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  (โรงเรียนจฑุาทพิย) 

1.  นายพีรพงศ  พาลพาย  ผูทรงคุณวุฒ ิ   ประธานกรรมการ 

2.  นายประชนั  สุทธิศกัดิ์  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

3.  นางจุฑาทพิย  พาลพาย  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

4.  นายมงคล  เพิ่มพนูทรัพย  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

5.  นางสมใจ  กุฎเพ็ชร   ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

6.  นายมนตร ี ผดุงประเสริฐ  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

7.  นายสุทธชิยั  อิงคยะกุล  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

8.  นางน้าํคาง  ทรงเจริญ  ผูแทนคร ู    กรรมการ 

9.  ดต.สิทธิชยั  อารีรอบ   ผูแทนผูปกครอง    กรรมการ 

10.  นายมานติย  คงเจริญ  ผูแทนศิษยเกา    กรรมการ 

11.  นางประดับ  ผังรักษ   ผูแทนองคกรชุมชน   กรรมการ 

12.  นายวิชัย  อัศวชัยโสภณ  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่  กรรมการ 

13.  พระครูพิทักษเขมากร  ผูแทนพระภิกษุสงฆ   กรรมการ 

14.  พระครูวินัยธรบาย  สิริวัณโณ ผูแทนพระภิกษุสงฆ   กรรมการ 

15.  นางเกษร  พาลพาย   ผูบริหารสถานศึกษา     กรรมการและเลขานกุาร 

               และประชุมคณะกรรมการกําหนดโครงสรางการบริหารงานและโครงสรางการ

บริหารงานบุคคล  โดยใชกรอบการบริหารงานตามโรงเรยีนนิติบุคคล  ดังนี ้
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                     โครงสรางการบริหารงานในสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 11  แสดงโครงสรางการบริหารโรงเรยีนจฑุาทิพย ตาม พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. 2542  

(ที่มา : โรงเรียนจุฑาทพิย.  2546 :18) 
                 

ผูบริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหาร

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 

1. การพัฒนาหลักสูตร  

    สถานศึกษา 

2. การพัฒนา ระบวนการ 

    เรียนรู 

3. การวัดผลประเมินผล   

    และเทียบโอนผลการเรียน 

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

    การศึกษา 

5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

    และเทคโนโลย ี

6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 

7. การนิเทศการศึกษา 

8. การแนะแนวการศึกษา 

9. การพัฒนาระบบการประกัน 

10. การสงเสริมความรูดาน 

      วิชาการแกชุมชน 

11. การประสานความรวมมือ 

      ในการพัฒนาวิชาการกับ    

      สถานศึกษาอื่น 

12. การสงเสริมและสนับสนุน 

      งานวิชาการแกบุคคล   

      ครอบครัว  องคกร   

      หนวยงานและสถาบันอื่นที่ 

      จัดการศึกษา 

 

1. การจัดทําและเสนอ 

    ของบประมาณ 

2. การจัดสรรงบประมาณ 

3. การตรวจสอบ ติดตาม 

    ประเมินผลและรายงาน     

    ผลการใชเงินและผลการ  

    ดําเนินงาน 

4. การะดมทรัพยากรและ

การลงทุนเพื่อการศึกษา 

5. การบริหารการเงิน 

6. การบริหารบัญชี 

7. การบริหารพัสดุและ

สินทรัพย 

 

1. การวางแผนอัตรากําลัง 

    และกําหนดตําแหนง 

2. การสรรหาและการบรรจุ 

    แตงตั้ง 

3. การเสริมสรางประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน 

4. วินัยและการรักษาวินัย 

5. การออกจากการเปนครู 

 

 

 

1. การดําเนินงานธุรการ 

2. งานเลขานุการคณะกรรมการ 

    สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูล 

    สารสนเทศ 

4. การประสานและพัฒนา  เครือขาย    

    การศึกษา 

5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนา 

6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ 

8. การดูแลอาคารสถานที่  

9. การจัดทําสํามะโนผูเรียน 

10. การรับนักเรียน 

11. การสงเสริมและประสานงาน 

      การศึกษาในระบบ  

       นอกระบบและตามอัธยาศัย 

12. งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน 

13. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 

14. การสงเสริมสนับสนุนและประสาน 

      งานการศึกษาของบุคคล  ชุมชน   

      องคกร  หนวยงานและ 

      สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

15. การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน 

16. งานบริการสารธารณะ 

17. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 

การบริหารทั่วไป 
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                          โครงสรางการบรหิารงานบุคคล 
 

 

 

 

 

 

 
นางสุกัญญา  โรจนวรรัตน     นางจงจิตต  รักการแพทย        นางสังวาลย  ศิริโสดา       นางน้ําคาง  ทรงเจริญ 

นางนภาพร  ล้ิมสุขศิริ           นางวรนุช  ภัทรกําจร               นางจุฑาทิพย  พาลพาย     นายสุริยัน  วิเชียรพงษ 

นางภิรมย  สมบัติทิพย         นางอาภรณ  ทองประกอบ     นายภัทรพล  พาลพาย      นางนงคลักษณ  ศรีสมบัติ 

นางจินดา  ยินดีสิงห             นางแกวตา  บุญเสริม              นายสรพงศ  พาลพาย       นางสาววิภา  วิเศษกุล 

นางฉออน  สถิตากูล             นางฉวี    คําเตือนใจ               นางสมพิศ  รักวงศ            นางสุภาพร  วิเชียรพงษ                              

นางพิศมัย  สุขเกษม                          นางบุญเรือน  ประสระสมมูล 

นางสาวภริดา  บุญลือ                                                                                        นางสาวนกนอย  สอนจังหรีด   

นางอารียวรรณ  วนิชธัญญาทรัพย            นางกฤษณา  กุลจิตตเจือวงศ                             

นางสาวสมวน  ซอนกลิ่น                                                                                    นางสาวดวงพร  แพลูกอินทร 

นางวารี  จิตรณรงค                                                                                                  นางอรวรรณ  สกุลศรี 

นางวิภารัตน  ชุติพันธุมณีรัตน                                                                                   นายดนัย  ตันเจริญ 

นางมนิดา  สุวรรณราช                                                                                              นางปราณี  บัวเปอย 

นางสาวสุนีย  คําสี                                                                                                    นายสมพร  จันทรคุด 

นางสาวพัชนี  เกตุแกว                                                                                               นางอริศรา  ศรีจันทร 

นางนพพร  สันติยากร       นางวันเพ็ญ  มาลัย 

 

ภาพ 12  แสดงโครงสรางการบริหารบุคลากรตามภารกจิงาน  4  งาน 

(ที่มา : โรงเรียนจุฑาทพิย.  2546 :19) 

 

 

 

 

 

ผูบริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

วิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหารทัว่ไป 
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รายชื่อครูประจําชั้น  / ครูพิเศษ 

 

ชั้น ชื่อ – สกุล ครูประจําชั้น ชั้น   ชื่อ – สกุล ครูประจําชั้น 
อนุบาล 1/1 

อนุบาล 1/2 

อนุบาล 1/3 

อนุบาล 1/4 

อนุบาล 2/1 

อนุบาล 2/2 

อนุบาล 2/3 

อนุบาล 3/1 

อนุบาล 3/2 

อนุบาล 3/3 

ประถมศึกษาปที่ 1/1 

ประถมศึกษาปที่ 1/2 

ประถมศึกษาปที่ 1/3 

ประถมศึกษาปที่ 1/4 

ประถมศึกษาปที่ 2/1 

ประถมศึกษาปที่ 2/2 

ประถมศึกษาปที่ 2/3 

นางสาวสุนีย  คําสี 

นางสาววิภา  วิเศษกุล 

นางนงคลักษณ  ศรีสมบัติ 

นางอริศรา  ศรีจันทร 

นางสาวดวงพร  แพลูกอินทร 

นางบุญเรือน  ประสระสมมูล 

นางกฤษณา   กุลจิตตเจือวงศ 

นางจินดา  ยินดีสิงห 

นางกลิ่นสุคนธ  ขยันยิ่ง 

นางสมพิศ  รักวงศ 

นางมนิดา  สุวรรณราช 

นางวิภารัตน  ชุติพันธุมณีรัตน 

นางอรวรรณ  สกุลศรี 

นางนพพร  สันติยากร 

นางวารี  จิตรณรงค 

นางพิศมัย  สุขเกษม 

นางสาวสมวน  ซอนกลิ่น 

 

ประถมศึกษาปที่ 3/1 

ประถมศึกษาปที่ 3/2 

ประถมศึกษาปที่ 3/3 

ประถมศึกษาปที่ 4/1 

ประถมศึกษาปที่ 4/2 

ประถมศึกษาปที่ 4/3

ประถมศึกษาปที่ 5/1 

ประถมศึกษาปที่ 5/2 

ประถมศึกษาปที่ 5/3 

ประถมศึกษาปที่ 6/1 

ประถมศึกษาปที่ 6/2 

ประถมศึกษาปที่ 6/3 

ครูพิเศษ 

สอนคอมพิวเตอร 

หองปฏิบัติการทาง

ภาษา 

โภชนาการ 

ธุรการบัญชีและการเงิน 

ธุรการ  อนามัยโรงเรียน 

ศิลปศึกษาและ        

พลศึกษา 

นางภิรมย  สมบัติทิพย 

นางฉวี  คําเตือนใจ 

นางสาวพัชนี  เกตุแกว 

นางจงจิตต  รักการแพทย 

นางวัชรา  ทวมละมูล 

นางสาวภริดา  บุญลือ 

นางนภาพรณ  ล้ิมสุขศิริ 

นางสุภาพร  วิเชียรพงษ 

นางสาวไพรินทร  กองแกว 

นางน้ําคาง  ทรงเจริญ 

นางฉออน  สถิตากูล 

นางสังวาลย  ศิริโสดา 

 

นางอารียวรรณ  วนิชธัญญาทรัพย 

 

นางสุกัญญา  โรจนวรรัตน 

นางสาวนกนอย  สอนจังหรีด 

นางอาภรณ  ทองประกอบ 

นางวรนุช  ภัทรกําจร 

 

นายสุริยัน  วิเชียรพงษ 
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               3.3.5  ขั้นสอดแทรก     

                         การดําเนินการวิจัย  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรณี โรงเรียนจุฑาทิพย  

สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2    คร้ังนี้   ได

ดําเนินการสอดแทรกใหความรูแกครูโดยใชเทคนิคการฝกอบรม  และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู  

ทักษะและประสบการณใหแกบุคลากร  2  คร้ัง 

               คร้ังที่ 1  จัดประชุมสัมมนาครูและบุคลากร   เร่ืองการบริหารและการจัดการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545  มาตรา 39

และมาตรา 40  ผลที่ได  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทราบการเปลี่ยนแปลงการบริหารและการ

จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติดังกลาว 

               คร้ังที่  2  ทัศนศึกษา  ดูงานโรงเรียนประภัสสร  จังหวัดชลบุรี  ผลที่ได  ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  นําความรูที่ได  ปรับเปลี่ยนการบริหารและการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

               3.3.6  สรางทีมงาน  

                         การดําเนินการวิจัย  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรณี โรงเรียนจุฑาทิพย  

สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 คร้ังนี้  ได

ดําเนินการสรางทีมงาน   โดยการแบงทีมงานตามโครงสราง  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

                         1)  การบรหิารวิชาการ  

ผูรับผิดชอบ ตําแหนง บทบาทหนาที ่

นางสุกัญญา     โรจนวรรัตน 

นางนภาพรณ    ล้ิมสุขศิริ 

นางภิรมย         สมบัติทพิย 

นางจินดา         ยินดีสงิห 

นางฉออน         สถิตากูล 

นางพิศมยั        สุขเกษม 

นางสาวภริดา   บุญลือ 

นางอารียวรรณ วนชิธัญญาทรัพย 

นางสาวสมวน   ซอนกลิน่ 

นางวารี            จิตรณรงค 

นางวิภารัตน     ชุติพนัธุมณีรัตน 

นางมนิดา         สุวรรณรา 

หัวหนา 

ผูชวย 

ผูชวย 

ผูชวย 

ผูชวย 

ผูชวย 

ผูชวย 

ผูชวย 

ผูชวย 

ผูชวย 

ผูชวย 

ผูชวย 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรยีนรู 

3. การวัดผล ประเมินผล และ 

    เทียบโอนผลการเรียน 

4. การวิจัยพฒันาคุณภาพการศึกษา 

5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 

7. การนิเทศการศึกษา 

8. การแนะแนวการศึกษา 

9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

10. การสงเสริมความรูดานวชิาการแกชมุชน 
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ผูรับผิดชอบ ตําแหนง บทบาทหนาที ่

นางสาวสุนยี     คาํส ี

นางสาวพัชนี     เกตุแกว 

นางนพพร         สนัติยากร 

ผูชวย 

ผูชวย 

ผูชวย 

11. การประสานความรวมมอืในการพัฒนา 

      วิชาการกบัสถานศกึษาอื่น 

12. การสงเสริมการสนบัสนนุงานวิชาการ 

      แกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

     และสถาบนัอื่นที่จัดการศึกษา 

                         2)   การบริหารงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ตําแหนง บทบาทหนาที ่

นางจงจิตต       รักการแพทย 

นางวรนชุ         ภัทรกาํจร 

นางอาภรณ      ทองประกอบ 

นางแกวตา       บุญเสริม 

นางฉว ี            คาํเตือนใจ 

หัวหนา 

ผูชวย 

ผูชวย 

ผูชวย 

ผูชวย 

 

 

1. การจัดทําและเสนอของบประมาณ 

2. การจัดสรรงบประมาณ 

3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและ 

    รายงานผลการใชเงนิและผล 

    การดําเนนิการ 

4. การระดมทรัพยากรและการลงทนุเพื่อ 

    การศึกษา 

5. การบริหารการเงนิ 

6. การบริหารบัญชี 

7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

                         3)  การบรหิารงานบุคคล 

ผูรับผิดชอบ ตําแหนง บทบาทหนาที ่

นางสังวาลย      ศิริโสดา 

นางจุฑาทพิย    พาลพาย 

นายภทัรพล      พาลพาย 

นายสรพงศ      พาลพาย 

นางสมพิศ        รักวงศ 

หัวหนา 

ผูชวย 

ผูชวย 

ผูชวย 

ผูชวย 

 

1. การวางแผนอัตรากําลงัและกําหนด 

    ตําแหนง 

2. การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 

3. การเสริมสรางประสทิธิภาพในการ 

   ปฏิบัติงาน 

4. วินัยและการรักษาวนิัย 

5. การออกจากการเปนครู 
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                         4)  การบรหิารทัว่ไป 

ผูรับผิดชอบ ตําแหนง บทบาทหนาที ่

นางน้าํคาง          ทรงเจริญ 

นายสุริยัน           วิเชียรพงษ 

นางนงคลักษณ    ศรีสมบัติ 

นางสาววิภา         วิเศษกุล 

นางวนัเพ็ญ          มาลัย 

นางสาวบุญเรือน  ประสระสมมูล 

นางสาวนกนอย    สอนจังหรีด 

นางกฤษณา        กุลจิตตเจอืวงศ 

นางสาวดวงพร     แพลกูอินทร 

นางอรวรรณ        สกุลศรี 

นายดนัย             ตันเจริญ 

นางสาวปราณี     บวัเปอย 

นายสมพร           จนัทรคุด 

นางอริศรา           ศรีจันทร 

นางสุภาพร          วิเชียรพงษ 

หัวหนา 

ผูชวย 

ผูชวย 

ผูชวย 

ผูชวย 

ผูชวย 

ผูชวย 

ผูชวย 

ผูชวย 

ผูชวย 

ผูชวย 

ผูชวย 

ผูชวย 

ผูชวย 

ผูชวย 

1. การดําเนนิงานธุรการ 

2. งานเลขานกุารคณะกรรมการสถานศกึษา 

    ขั้นพื้นฐาน 

3. งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูล 

    สารสนเทศ 

4. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนา 

6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. การสงเสริม สนับสนุนดานวิชาการ 

8. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

9. การจัดทําสาํมะโนผูเรียน 

10. การรับนกัเรียน 

11.การสงเสรมิและประสานงานการศึกษาในระบบ 

     นอกระบบและตามอัธยาศัย 

12.งานสงเสรมิงานกิจการนกัเรยีน 

  

 

 

 

13. การประชาสัมพนัธงานการศึกษา 

14. การสงเสริมสนับสนุนและประสานงาน 

      การศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน 

      และสถาบนัสังคมอืน่ทีจ่ดัการศึกษา 

15. การจัดระบบการควบคมุในหนวยงาน 

16. งานบริการสาธารณะ 

17. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 

               ใหบุคลากรที่ไดรับมอบหมาย  ปรึกษา แนะนาํความสัมพนัธของงานแตละงาน แลวสรุป

และรายงานผลการปฏิบัติงานในแตละภาคเรียน 

               3.3.7  ประเมินผล     

                         การดําเนินวิจัยการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    กรณีโรงเรียนจุฑาทิพย  

สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ไดดําเนินการ
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ประเมินผลการปรับเปลี่ยนการบริหารและการจัดการศึกษา  โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อ

กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ทั้ง  4  ภารกิจงาน  ดังผลการวิเคราะหในบทที่ 4 

               3.3.8  สรุปผลและรายงานผล   

                         การดําเนินการวิจัยการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   กรณีโรงเรียนจุฑาทิพย  

สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ไดดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานและรายงานตามกรอบแนวคิดการวิจัยดานการบริหารสถานศึกษา 4 ภารกิจ  

คือการบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ดัง

แนวทางการพัฒนาระบบงานในบทที่  5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


