รายงานผลประชุมจัดทาเครื่องมือประเมินนวัตกรรมพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
โครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุม Cockpit อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
.........................................................
ด้ว ยสถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา ได้ ด าเนิ น โครงการพั ฒ นา
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเป็นการต่อยอด
โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จานวน 20 โรงเรียน
และได้ดาเนินกิจกรรมประชุมจัดทาเครื่องมือประเมินนวัตกรรมพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 20 –
21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม Cockpit อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา นั้น
การประชุมจัดทาเครื่องมือประเมินนวัตกรรม โครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือสาหรับนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งผลการประชุมมีดังนี้
1. การประชุมจั ดทาเครื่ องมือประเมินนวัตกรรมพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเป็นการประชุมให้
ความรู้และจัดทาเครื่องมือ โดยมี นายยืนยง ราชวงษ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1.1 คณะทางานที่ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ในการนิเทศ ติดตาม ให้คาปรึกษาแนะนา
ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น จานวน 8 คน ดังนี้
1.1.1 นางสาวพงษ์ลัดดา รักษ์ณรงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
1.1.2 นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
1.1.3 นางอุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
1.1.4 นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
1.1.5 นางอุไรวรรณ โจมภาค
ศึกษานิเทศก์ สพม.25 ขอนแก่น
1.1.6 นางจินตนา คงอานนท์
ศึกษานิเทศก์ สพม.25 ขอนแก่น
1.1.7 นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
1.1.8 นายศกล วงศ์สุกฤต
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
1.2 คณะทางาน สคบศ. จานวน 7 คน ดังนี้
1.2.1 นางสาวศกลวรรณ เปลี่ยนขา รองผู้อานวยการ สคบศ. หัวหน้าคณะทางาน
1.2.2 นางสาวบุญทวี อรุณมาฯ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
1.2.3 นางกรรัตน์ โชคประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
1.2.4 นางอาพร จิตรใจ
ครูชานาญการ
1.2.5 นางณัฏธิดา ฤทธาภัย
ครูชานาญการ
1.2.6 นางสาววรนุช สาเกผล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
1.2.7 นางสาวสุวภัทร ยวงใย
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
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2. การประชุมจัดทาเครื่องมือครั้งนี้ ได้ดาเนินการภายใต้ กรอบการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน ดังนี้
คาถาม

วัตถุประสงค์เพื่อ

เครื่องมือ

1. รูปแบบการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาด
เล็กเป็นอย่างไร

พัฒนารูปแบบการ แบบบันทึก
พัฒนาคุณภาพ
(ฉบับที่ 1)
โรงเรียนขนาดเล็ก

2. รูปแบบการ
พัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กมี
คุณภาพอย่างไร

ศึกษาคุณภาพของ แบบประเมิน
รูปแบบการพัฒนา (ฉบับที่ 2)
คุ ณ ภาพโรงเรี ย น
ขนาดเล็ก

3. ผลการนา
รูปแบบการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาด
เล็กไปใช้เป็น
อย่างไร

ศึ ก ษาผลการใช้ - แบบบันทึก
รูปแบบการพัฒนา (ฉบับที่ 3)
คุ ณ ภาพโรงเรี ย น
ขนาดเล็ก
- แบบสอบถาม
(ฉบับที่ 4)
4.1 ถามmentor
4.2 ถามผู้บริหาร
และครู
- แบบประเมิน
สมรรถนะ (ก่อนหลัง)
(ฉบับที่ 5)

4. ความพึง
พอใจในการ
พัฒนารูปแบบ
การพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กอยู่ใน
ระดับใด

ความพึ ง พอใจที่ มี - แบบสอบถาม
ต่ อ รู ป แ บ บ ก า ร (ฉบับที่ 6)
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
โรงเรียนขนาดเล็ก

กลุ่มเป้าหมาย/
แหล่งข้อมูล
นโยบาย ทิศทาง
สภาพการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก
แนวคิด หลักการ
และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
1. ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. Mentor

การวิเคราะห์
เนื้อหา

- ค่าเฉลี่ย
- ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

- Mentor ผู้บริหาร - เนื้อหา
ครู

ระยะเวลา
ในการใช้
มี.ค.60

มี.ค.60

ก่อน 13-17
มี.ค.60

- Mentor ผู้บริหาร - ค่าเฉลี่ย
ก่อน 13-17
ครู
- ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มี.ค.60
มาตรฐาน

- ผู้บริหาร ครู
ผู้บริหาร ครู
Mentor

- ค่าเฉลี่ย
ภายใน มี.ค.
- ส่ ว นเบี่ ย งเบน
60
มาตรฐาน
- ค่าเฉลี่ย
- ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน

3. ได้เครื่องมือการพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 6 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบบันทึกการพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก แบบบันทึกฉบับ
นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้สาหรับให้ผู้วิจัยบันทึกข้อมูลในการศึกษานโยบาย ทิศทาง สภาพการพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็ก หลักการ แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สาหรับใช้
เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
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ฉบั บ ที่ 2 แบบประเมิ น รู ป แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงเรี ย นขนาด แบบประเมิ น ฉบั บ นี้ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิและพี่ เลี้ยง (Mentor) ใช้ในการประเมินความเหมาะสม มีประโยชน์ และมี
คุณค่าของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย หรือน้อยที่สุด
ฉบับที่ 3 แบบบันทึกผลการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก แบบบันทึกฉบบับ
นี้มีจุดมุ่งหมายให้เพื่อพี่เลี้ยง (Mentor) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต สอบถาม ตรวจสอบหลักฐาน
ร่องรอยที่สะท้อนถึงการดาเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กของผู้บริหารและครู มีลักษณะเป็น
แบบเติมข้อความ แบ่งเป็น
ฉบับที่ 3.1 แบบบันทึกผลการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กของผู้บริหาร
ฉบับที่ 3.2 แบบบันทึกผลการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กของครู
ฉบับที่ 4 แบบสอบถามผลการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก แบบสอบถาม
ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสอบถามความคิดเห็นพี่เลี้ยง (Mentor) ผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการปฏิบัติในการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 4.1 แบบสอบถามผลการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สาหรับ
พี่เลี้ยง (Mentor)
ฉบับที่ 4.2 แบบสอบถามผลการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สาหรับ
ผู้บริหารและครู
แบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับ มี 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูล พื้นฐาน มีลั กษณะเป็นแบบเติมคาใน
ช่องว่าง ตอนที่ 2 ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก คือ ใน 5 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย หรือน้อยที่สุด และถ้าไม่ปฏิบัติให้บอกเหตุผลประกอบ แบ่งเป็น
ฉบับที่ 5 แบบประเมิน คุณภาพของผลผลิต หลังการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็ก แบบประเมิน ฉบั บ นี้ มีจุ ดมุ่ งหมายเพื่อ ศึก ษาผลการใช้รู ปแบบการพั ฒ นาคุ ณภาพโรงเรีย น
ขนาดเล็ก โดยผู้บริหารและครูเป็นผู้ ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเองว่าหลังการใช้รูปแบบการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก มีความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับใด แบบประเมินแบ่งเป็น 2
ฉบับ คือ
ฉบับที่ 5.1 แบบประเมินคุณภาพของผลผลิต (สมรรถนะผู้บริหาร)
ฉบับที่ 5.2 แบบประเมินคุณภาพของผลผลิต (สมรรถนะครู)
แบบประเมิน ทั้ง 2 ฉบั บ มี 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูล พื้นฐาน มีลักษณะเป็นแบบเติมคาใน
ช่องว่างและตรวจสอบรายการ จานวน 3 ข้อ ตอนที่ 2 คุณภาพของผลผลิต เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย หรือน้อยที่สุด
ฉบับที่ 6 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยนขนาดเล็ก
แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสอบถามความรู้สึกของพี่เลี้ยง (Mentor) ผู้บริหารและครู เกี่ยวกับ
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ จ านวน 2 ข้อ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒ นา
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย หรือน้อยที่สุด
รายละเอียดภาพกิจกรรม (ดังแนบ)
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ภาพกิจกรรมการประชุมจัดทาเครื่องมือประเมินนวัตกรรมพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
โครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุม Cockpit อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
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