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บทคัดยอ 

  การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อ 1)  ศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 2) สรางและใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 3) ประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผูเร ียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 4) ประเมินความพึงพอใจของผู ที ่มีสวนเกี ่ยวของที ่มีตอรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ขั้นตอนการวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ไดแก 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

โดยการศึกษาจากประชากร ไดแก ผู บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562  

จำนวนทั้งสิ้น 161 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ สถิติที่ใช คือ 

รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 การสรางและใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการ

สู คุณภาพผู เร ียน โดยนำผลจากการศึกษาขั ้นตอนที่ 1 มากำหนดกรอบแนวคิดในการสัมภาษณ  

จากประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณ

แบบไมมีโครงสราง นำผลจากการสัมภาษณมาประชุมสนทนากลุมกับประชากร ไดแก ผูอำนวยการ

สถานศึกษาจากภายนอก และครูที่ปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 33  คน 

โดยการเลือกแบบเจาะจง นำรูปแบบที่สรางขึ้นไปใชโดยตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน จำนวน 9 คณะ 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โดยวิเคราะหผลการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู เรียน ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  

(O-NET) ผลที่ปรากฏตอนักเรียนเชิงประจักษ กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียน ปการศึกษา 2563 จำนวน 

3,232 คน สถิติที่ใช คือ รอยละ และประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของ กลุมตัวอยาง ไดแก 

ครู นักเรียน และผูปกครอง ปการศึกษา 2563 จำนวนท้ังสิ้น 801 คน โดยการเทียบจากตารางของเครซี่

และมอรแกน เครื ่องมือที ่ใชเปนแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจแบบมาตราสวนประมาณคา 

5 ระดับ สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  ผลการวิจัย พบวา  

  1.  ผลการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทร

รมเกลา มีจุดออนที่ควรนำไปปรับปรุงพัฒนา คือ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) บางรายวิชายังต่ำกวาเปาหมายคุณภาพ ครูบางกลุมยังขาดทักษะดานเทคโนโลยี และขาด 
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การนำกระบวนการวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ขาดการพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการสอน 

ปจจัยภายนอกดานอุปสรรค มีระบบสัญญาณอินเทอรเน็ตเพื่อเชื ่อมตอกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไมเสถียรและรองรับผู ใชบริการไดไมเพียงพอ สวนปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภาพรวม 

อยูในระดับปานกลาง องคประกอบที่มีปญหา 4 อันดับแรก คือ ปญหาดานการจัดกระบวนการเรียนรู 

ปญหาดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปญหาดานวิจัยและพัฒนาการศึกษา และปญหาดาน 

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลย ี 

  2.  รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน ประกอบดวย 6 องคประกอบ 

ไดแก 1) ผูนำการบริหารและวิชาการ 2) กระบวนการบริหารงานวิชาการ 3)  การทำงานเปนทีม 4)  ขอบขาย

การบริหารงานวิชาการ 5)  ระบบดิจิทัลเพื ่อการบริหารงานวิชาการ และ 6) นโยบายทางการศึกษา 

ผูเชี ่ยวชาญมีความคิดเห็นวา รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา มีความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

   3.  ผลการประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน พบวา 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2563 มาตรฐาน

ที่ 1 คุณภาพผูเรียน มีระดับคุณภาพอยู ในระดับยอดเยี่ยม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและ 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ปการศกึษา 2563 สูงข้ึนกวาปการศึกษา 2562 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สูงกวาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน และ

ภาพรวมทั้งประเทศทุกรายวิชา นักเรียนไดรับรางวัลเปนที่ประจักษทุกรายการที่เขารวมแขงขัน  

  4.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูที ่มีส วนเกี ่ยวของที ่มีตอรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน พบวา ครู นักเรียน และผูปกครองมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ

มากที่สุด  
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Abstract 

The purposes of this study were: 1) to investigate current conditions and problems 

which academically caused an effect on educational quality  administration at Debsirinromklao 

School; 2) to create and develop academic administration systems in order to enhance student’s 

quality of Debsirinromklao School; 3) to assess academic administration systems that enhance 

student’s quality of Debsirinromklao School; and 4) to assess stakeholders’ attitudes towards academic 

administration systems to enhance student’s quality of Debsirinromklao School. The research 

development method consisted of 3 steps as follows: Step 1 Gathering and analyzing related 

documents to investigate current problems that drive academic quality. The sample of this research 

were 161 teachers including school directors working in the first semester of the Academic year 2019. 

The research instruments comprised five-rating-scale satisfaction questionnaires. The data were 

statistically analyzed with Descriptive statistics: percentage, mean and Standard Deviation; Step 

2 Created and utilized the academic administration model towards the quality of student by 

applying the information learned from step one to generate interview concept map supervised 

by 7 different experts selected by purposive sampling. Here, the research instrument was 

unstructured interviewing questionnaire. Later, brought the result from the interview to discuss with 

the focused groups-33 purposively selected audiences; directors from various schools and 

Debsirinromklao School teachers who worked in 2nd semester, Academic year 2019. Nine teams of 

steering committees were appointed to implicate the generated academic administration model.,  

Step 3 Trying out the experiment then concluded and evaluated the results of applying academic 

administration systems that enhanced student’s quality according to school internal quality insurance 

under the basic educational standards.  Based on Standard No.1 of the basic educational standards, 

data were analyzed from the reported documents, learning achievement, and students’ desirable 

characteristics, Ordinary National Educational Test (O-NET) and other empirical evidences. The samples 

of 3,232 students were included in this study whereas data were collected and analyzed by employing 

percentage as well as the assessment of stakeholders’ satisfaction.  A sample, in Academic year 2020, 
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was selected from 801 teachers, students and parents altogether using Krejcie and Morgan’s Table. 

The research instruments comprised five-rating-scale satisfaction questionnaires. The data were 

statistically analyzed with Descriptive Statistics: mean and Standard Deviation. 

   The results of the research revealed that: 

1. The study of current conditions and problems which academically caused 

an effect on educational quality  administration at Debsirinromklao School that needed to be 

improved was the under standard of result of the Ordinary National Educational Test (O-NET) 

in some subjects; meanwhile, partially groups of teachers  lacked  skills in technology as well 

as hardly utilized classroom action research to develop their teaching and learning processes 

along with shortage of developing their individual teaching innovation. Regarding the external 

factors, the school also provided the internet connection to connect to information technologies, 

However, the coverage and the stability of the signals were still inadequately reached the 

demand of its users; meanwhile, the school’s overall academic administration was evaluated 

as moderate. The consideration had shown that there were 4 major problems: 1) teaching 

and learning process; 2) school curriculum development; 3) research and educational 

development; and 4) materials, innovation, and technology development.  

  2. There were 6 elements in school’s academic administration model towards the 

quality of students: 1) Chief; 2) Academic administration; 3) Teamwork; 4) Academic Scope; 5) Digital for 

Academic Management; and 6) Policy for education. Thus, for the consistency with the contents, the 

experts significantly confirmed that the academic administration system to enhance student’s quality 

of Debsirinromklao School was consistent with the contents and the propriety was at high level. 

            3. The evaluation of the Academic Administration Model indicated that;   

In Academic year 2020, Standard No.1: Quality of learners, there was an excellent level of 

quality. The results of students’ achievement and desirable characteristics assessment in 

Academic year 2020, were higher than those ones in Academic year 2019. The results of 

the Ordinary National Educational Test (O-NET) of Grade 9 and Grade 12 students, were 

higher than the Office of the Basic Education Commission’s standards and the overall 

image of the country in all subjects. Students received outstanding prizes in every competition.  

4. The result of satisfaction questionnaires indicated that teachers, students 

and parents were satisfied with the academic administration systems towards the quality 

of students for the whole picture at the highest level. 
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กิตติกรรมประกาศ 
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และผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้ง และเปนพระคุณอยางยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเปน

อยางสูงไว ณ โอกาสนี้  

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผูบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  

เขต 2 และผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  

เขต 2 ทุกทาน ที่ไดใหคำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางที่เปนประโยชน ทำใหงานวิจัยฉบับนี้สมบรูณ

มากยิ่งข้ึน  

 สุดทายนี้ ผูวิจัยขอขอบคุณ รองผูอำนวยการ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน

นักเรียนและผูปกครองโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ที่ใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ทำให

งานวิจัยสำเร็จในเวลาอันรวดเร็ว และขอขอบคุณผูใหความชวยเหลืออีกหลายทาน ซึ่งไมสามารถ

กลาวในทีน่ี้ไดหมด  

 คุณคาและประโยชนทั้งมวลที่เกิดจากการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณ 

บิดา มารดาผูใหกำเนิด และครอูาจารย ผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัยทุกทาน  
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บทที่ 1  

บทนำ 

1. ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 20 ป รัฐบาลไดกำหนดประเด็นยุทธศาสตรชาติที่สงเสริม

สอดคลองกับการปรับเปลี ่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไทยในมิติที ่ส งเสริมแกไขปญหาคุณภาพและ 

สมรรถนะแรงงานไทย คือ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

กับยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กลาวคือ ในภาค

ประชาชน การพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนเกง ดี และมีคุณภาพ โดยเฉพาะ 

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาที่สาม และภาษาทองถิ่น มีการเพิ่มทักษะใหม (Reskill) 

หรือพัฒนาทักษะ (Upskill) ในการทำงาน เพื่อใหคนไทยมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบ 

การเกษตรยุคใหม สำหรับในภาครัฐบาล มีการปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ทำหนาที่ในการกำกับใหบริการ 

ที่สงเสริมใหระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการนำ

นวัตกรรม เทคโนโลยี ขอมูลขนาดใหญมาเชื่อมโยงถึงกัน และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนในสังคมรวมกัน

ขับเคลื่อน นอกจากนั้น มีการพัฒนากฎหมายใหมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จำเปน ทันสมัย นำไปสู 

การลดความเหลื ่อมล้ำและเอื้อตอการพัฒนาประเทศ  ในสวนของกระทรวงศึกษาธิการ มุงเนนใหมี 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที ่ตอบสนองตอการเปลี ่ยนแปลงใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูและมีใจ 

ใฝเรียนรู ตลอดเวลาโดยการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู  เปลี ่ยนโฉมบทบาทครูใหเปนครูยุคใหม  

เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต วางพื้นฐานระบบรองรับ

การเรียนรู  โดยใชดิจิทัลแพลตฟอรมและสรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2562) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) เปนแผนที่เชื่อมโยง 

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ไดวิเคราะหการพัฒนาประเทศไทยไปสูการเปน

ประเทศที่พัฒนาแลว หลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนระยะยาว  

ตองเรงพัฒนาปจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรในทุกดาน ไดแก การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 

การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งตองดำเนินการควบคูกับการเรงยกระดับทักษะ

ฝมือแรงงานกลุ มแรงงานที ่กำลังจะเขาสู ตลาดแรงงานและกลุ มที ่อยู ในตลาดแรงงานในปจจุบัน 

ใหสอดคลองกับสาขาการผลิตและบริการเปาหมาย (สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ, 2560) 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 และ  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีความมุ งหมายจัดการศึกษาตองเปนไปเพื ่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย 

ที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชวีิต 

สามารถอยูรวมกับผูอื่นได อยางมีความสุข ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสำนึกที่ถูกตอง

เก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษา

และสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รู จักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ง

สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรู 

อันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบ

อาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง โดยยึดหลัก  

1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนา 

สาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื ่องโดยมีแนวการจัดการศึกษายึดหลักวาผูเรียน 

ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการ

จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผู เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพเนนความสำคัญ 

ทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสม จัดการประเมินผูเรียน 

โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู เร ียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม 

และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม พัฒนากระบวนการเรียน

การสอนที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู รวมทั้งใหกระทรวง

กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 

และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขต

พื้นที่การศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาจะบรรลุผลสำเร็จ

ตามเปาหมายไดนั ้น  ผูบริหารสถานศึกษาจะตองบริหารจัดการทั้ง 4 งาน คือ งานวิชาการ งบประมาณ  

การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปใหมีประสิทธิภาพ  โดยใหความสำคัญกับการบริหาร 

งานวิชาการเปนอันดับแรก เพราะการบริหารวิชาการเปนงานสรางทักษะดานภูมิปญญาใหเด็ก 

ไดมีความรูความสามารถในการแกปญหา มีเหตุผล สามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

(สำนักการศึกษา, 2550) 

 การบริหารงานวิชาการจึงเปนงานสำคัญสำหรับผูบริหารการศึกษาทุกระดับและเปนหัวใจ 

ของภารกิจการบริหารสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการเปนภารกิจหลักแรกของการบริหาร

สถานศึกษา  เกี่ยวของกับกิจกรรมทุกอยางในสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การพัฒนา

คุณภาพการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียนใหดีมีประสิทธิภาพ (ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล, 2560) ซึ่งเปน

จุดมุงหมายหลักของสถานศึกษาและเปนเครื่องชี้วัดความสำเร็จการบริหารในดานการบริหารจัดการ 



 
 

3 

ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถและทักษะในการบริหาร มีภาวะผูนำทางวิชาการ 

สามารถบริหารปรับปรุง พัฒนาและสงเสริมวิชาการใหไดผลดียิ ่งข ึ ้น (อัศนีย สุกิจใจ, 2560) รวมถึง 

สามารถเลือกใชรูปแบบการบริหารสถานศึกษา รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่เหมาะสม มีเทคนิค

วิธีการจัดการ เขาใจจุดเดนจุดดอยสถานศึกษา สามารถวิเคราะหสาเหตุและปจจัยที่สำคัญพัฒนา

จุดเดนแกไขจุดดอยใหการบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความสำเร็จของการบริหาร

การศึกษาที ่สำคัญอยูที ่สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและ

เสริมสรางคุณลักษณะและทักษะผูเรียนที ่พึงประสงคได การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

ในแตละระดับถือเปนหัวใจของการบริหารจัดการที่ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตองใหความสำคัญและดำเนินการใหมีประสิทธิภาพ ภารกิจการบริหารงาน

การศึกษาทุกระดับจึงมุงใหความสำคัญกับการบริหารงานวิชาการและการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณภาพ หัวใจสำคัญของการปฏิรูประบบการศึกษาอยูที่การสรางระบบความรับผิดชอบ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใหโรงเรียนมีความรับผิดชอบโดยตรงตอผูปกครองและนักเรียน 

มากขึ้น โดยโรงเรียนควรเปนหนวยหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีอิสระในการบริหารจัดการ 

(สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2557)  

  โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ เปดทำการเรียน    

การสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยูเลขที่ 2 ซอยไอซีดี 8 แขวง

คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  มีเขตพื้นที่บริการในเขตลาดกระบัง ไดแก แขวงคลองสามประเวศ 

แขวงคลองสองตนนุ น แขวงทับยาว แขวงลำปลาทิว ในเขตประเวศ ไดแก แขวงประเวศและตำบล 

ราชาเทวะ อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  มีการบริหารงานในโรงเรียน 4 งาน ไดแก งานวิชาการ 

งานบริหารบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั ่วไป สำหรับงานวิชาการ ซึ ่งเปนภารกิจหลัก 

ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  มีขอบขายการบริหารวิชาการ 12 งาน คือ 1) งานพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา  

4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

6) การพัฒนาแหลงเรียนรู 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 11) การประสาน 

ความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื ่น 12) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก

บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื ่นที ่จ ัดการศึกษา  จากผลการดำเนินงานและ 

การประเมินตนเองของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ในปการศึกษา 2561  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียนทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู  โดยภาพรวมมีผลการพัฒนาอยูในระดับต่ำกวาเปาหมาย และ

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉลี่ยคะแนนสูงกวา 
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ในกลุมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและภาพรวมทั้งประเทศทุกรายการ แตเม่ือ

เปรียบเทียบกับกลุมโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ และกลุมโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร พบวา มีคาเฉลี่ย 

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานต่ำกวาในหลายรายวิชา โดยเฉพาะกลุมภาษาตางประเทศ  

มีคาคะแนนเฉลี ่ยต่ำกวาทั้งในกลุมโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ และกลุมโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร  

สวนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคาเฉลี่ยคะแนนสูงกวาในกลุมโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ กลุมสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและภาพรวมท้ังประเทศทุกรายการ แตเมื่อเปรียบเทียบกับ 

กลุมโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร พบวา คาเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานต่ำกวา 

ในทุกรายวิชา (โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา, 2561) และจากการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ในภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2562 พบวา 

ปญหาการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง เมื ่อพิจารณาองคประกอบ  

ทั้ง 12 ดาน พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา องคประกอบ 

ที่มีปญหา 4 อันดับแรก คือ ปญหาดานการจัดกระบวนการเรียนรู ปญหาดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ปญหาดานวิจัยและพัฒนาการศึกษา และปญหาดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยี (พิทักษ  เอ็นดู, 2562)  

   จากสภาพดังกลาว โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีเปาหมายท่ีจะยกระดับคุณภาพการเรียน             

การสอนทั้งในมิติของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนที่สอดคลอง 

กับสมรรถนะแรงงานไทยในยุทธศาสตรชาติ ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรร มเกลา เพื่อจะไดนำมาเปนนวัตกรรมในการบริหาร 

งานวิชาการในโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงไดทราบผลการดำเนินการ 

และผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผูเร ียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ตลอดจนความพึงพอใจจากผูที ่มีสวนเกี่ยวของที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานวิชาการ  และเปนแบบอยางใหกับ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สามารถนำนวัตกรรม

การบริหารงานวิชาการไปปรับใชในการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพตอไป 
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2. คำถามการวิจัย 

 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

ผูวิจัยไดกำหนดคำถามการวิจัย  ดังนี้ 

 2.1 สภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีลักษณะ

อยางไร 

 2.2 รูปแบบและการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา เปนอยางไร 

 2.3 ผลจากการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

เปนอยางไร 

 2.4 ผูที ่มีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มากนอยเพียงใด 

 

3. วัตถุประสงคการวิจัย  

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดวัตถุประสงคการวิจัย  ดังนี้ 

 3.1 เพื ่อศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา  

 3.2 เพื่อสรางและใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา   

 3.3 เพื ่อประเมินผลการใชร ูปแบบการบริหารงานวิชาการสู ค ุณภาพผู เร ียน โรงเรียน 

เทพศิรินทรรมเกลา   

 3.4 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา 

 

4. ขอบเขตการวิจัย  

 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา                       

มีขอบเขตการวิจัย  ประกอบดวย  ขั้นตอนการวิจัย  ประชากรและกลุมตัวอยาง  ตัวแปรการวิจัย 

ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย  ดังนี ้

 4.1 ข้ันตอนการวิจัย แบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดังภาพ 1–1 

 

 



 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1–1 ข้ันตอนการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน  

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 

การศกึษาสภาพปจจุบันและปญหา 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

เทพศิรินทรรมเกลา 

 

 

1. ศึกษาสภาพปจจ ุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

    เทพศิรินทรรมเกลา  
2. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

3. นำขอมูลที่ไดจากการศึกษางานวิจัยที่เกี ่ยวของ ผลการวิเคราะหสภาพ 

   ปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

   มากำหนดประเด็นการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในองคประกอบ   

   ตาง ๆ  

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 

การสรางและใชรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคณุภาพผูเรียน  

โรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา 

 

1. นำประเดน็การพัฒนารูปแบบการบรหิารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

    จากขั้นตอนที่ 1 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพ่ือกำหนดประเด็นการสนทนา 

    กลุม (focus group) ในการรางองคประกอบของรูปแบบฯ 

2. นำผลการสัมภาษณจากแบบสมัภาษณไปจัดประชมุสนทนากลุม  

    (focus group) เพือ่สรางองคประกอบของรปูแบบฯ จากผูบริหาร 

    สถานศึกษาภายนอกสถานศกึษา และครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

3. นำผลจากการประชุมสนทนากลุมมาวิเคราะหเพื่อสรางรูปแบบ ฯ และ 

    สอบทานจากผูเชีย่วชาญ   

4. ปรับปรุงรูปแบบฯตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

5. แตงตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนรูปแบบการบริหารงาน 

   วิชาการสูคุณภาพผูเรียน  

6. ประกาศใชรูปแบบฯ และประชุมบุคลากรในโรงเรียนเพื่อ 

    กำหนดแผนการดำเนินงานการกำกบัติดตาม และ 

    ประเมินผลการดำเนินงาน  
 

 

                     

 
                ขั้นตอนที่ 3 

การประเมินผลการใชรูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการสูคณุภาพผูเรียน

โรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา 

 

 

1. สรุปผลการใชรูปแบบฯ 

   1.1 ประเมินผลการใชรูปแบบฯ ไดแก  

          1) ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

              ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน  

          2) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน 

          3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  

           4) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐานของนักเรียน 

         5) ผลที่ปรากฏตอนักเรียนเชิงประจักษ 

   1.2 ประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของที่มีตอรูปแบบฯ 
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 4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

        4.2.1 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

      ศึกษาจากประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น จำนวน 161 คน  

  4.2.2 ขั้นตอนที่ 2 การสรางและใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

    1) กลุมที่ 1 การสัมภาษณการบริหารงานวิชาการสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

      ศึกษาจากประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน เปนผูที ่ใหความคิดเห็น 

ในการบริหารงานวิชาการสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ประกอบดวย ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 

ศึกษานิเทศก และครู 

                    2) กลุมที่ 2 การประชุมสนทนากลุม 

      (1)   ประชากร ไดแก ผ ู อำนวยการสถานศึกษาจากภายนอกโรงเรียน 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 

164 คน จำแนกเปน 

             – ผูอำนวยการสถานศึกษาจากภายนอกโรงเรียน จำนวน 3 คน 

             – ผูบริหารสถานศึกษาและคร ูจำนวน 161 คน 

      (2)  กลุ มตัวอยาง ไดแก ผู อำนวยการสถานศึกษาจากภายนอกโรงเรียน 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น  

33 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จำแนกเปน 

         – ผูอำนวยการสถานศกึษาจากภายนอกโรงเรียน จำนวน 3 คน 

         – ครูปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา จำนวน 8 คน  

          – ครูปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา จำนวน 1 คน 

          – ครูปฏิบัติหนาที่หัวหนางานในกลุมบริหารวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร

รมเกลา จำนวน 10 คน  

          – ครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา จำนวน 11 คน 
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   4.2.3 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

1)   กลุมที่ 1 กลุมเปาหมายในการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา                           

  ศึกษาจากประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา ปการศึกษา 2563  รวมทั้งสิ้น 164 คน  

2) กลุมที่ 2 การประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

     ศึกษาจากประชากร ไดแก นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ระดับชั้น

มัธยมศกึษาปที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 จำนวน 3,232 คน 

3) กลุมที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของผูที ่มีสวนเกี่ยวของที่มีตอรูปแบบ

การบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

      (1)   ประชากร ไดแก ครู นักเรียน และผูปกครอง โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา ปการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 6,625 คน จำแนกเปน 

                              – ครู จำนวน 161 คน  

                – นักเรียน จำนวน 3,232 คน 

                – ผูปกครอง จำนวน 3,232 คน 

          (2)   กลุมตัวอยาง ไดแก ครู นักเรียน และผูปกครอง โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา ปการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 801 คน จำแนกเปน 

                                – ครู กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการเทียบจากตารางของเครซี่และ

มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) ไดจำนวน 113 คน การไดมาซึ่งกลุมตัวอยางใชวิธีการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling)   

        – นักเรียน กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการเทียบจากตารางของเครซี่

และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) ไดจำนวน 344 คน การไดมาซึ่งกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบ

แบงชั้น (Stratified Random Sampling) 

             – ผูปกครอง จำนวน 344 คน โดยเจาะจงเลือกกลุมตัวอยางจากผูปกครอง

นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง ๆ ละ 1 คน  

 4.3 ตัวแปรการวิจัย 

  4.3.1  ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคณุภาพผูเรียน 

  4.3.2  ตัวแปรตาม คือ ผลการใชร ูปแบบการบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผู เร ียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ประกอบดวย 
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   1)  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน  

    2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

    3)  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 

    4)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐานของนักเรียน 

    5)  ผลที่ปรากฏตอนักเรียนเชิงประจักษ 

    6)  ความพึงพอใจของผูที ่มีสวนเกี่ยวของที ่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 4.4 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 

               4.4.1   ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยดำเนินการในชวงเดือนพฤษภาคม 2562 – กันยายน 2562   

               4.4.2 ขั้นตอนที่ 2 การสรางและใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยดำเนินการในชวงเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 

     4.4.3 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยดำเนินการในชวงเดือนเมษายน 2563 – มีนาคม 2564 

 

5. นิยามศัพทเฉพาะ 

 5.1 การพัฒนารูปแบบ หมายถึง กระบวนการในการสังเคราะหรูปแบบอยางเปนขั้นตอน 

โดยเริ่มจากผูวิจัย ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวดำเนินการประชุม 

ผูเกี่ยวของ เพื่อศึกษาและรวบรวมขอมูล ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตลอดจนการกำหนดโดยสราง  

การสัมภาษณและสรางเครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณ ประเมินโดยผู เชี ่ยวชาญ และดำเนินการ 

สัมภาษณ สอบถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที ่มีความรู มีประสบการณในดานนั้น นำมาราง  

เปนรูปแบบ จากนั้นนำรางรูปแบบที่ไดไปประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ โดยผูเชี ่ยวชาญที่มี 

คุณสมบัติตามที่กำหนด สรุปผลและวิเคราะหขอมูลดวยคาทางสถิติ ปรับปรุงใหเปนรูปแบบที่มี  

ความเหมาะสมกอนนำไปใช 

 5.2 รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน หมายถึง ขั้นตอน วิธีการที่ใชในการดำเนินการ

บริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีทั้งหมด 6 องคประกอบ ไดแก ผู นำ 

การบริหารและวิชาการ กระบวนการบริหารงานวิชาการ การทำงานเปนทีม ขอบขายการบริหาร 

งานวิชาการ ระบบดิจิทัลเพ่ือการบริหารงานวิชาการ และนโยบายทางการศึกษา ดังนี ้

      5.2.1  ผู นำการบริหารและวิชาการ (Chief : C) หมายถึง พฤติกรรมในงานวิชาการ 

ที่สงผลตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ประกอบดวย 10 ดาน ไดแก ความสำเร็จของการบริหาร
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วิชาการ บทบาทผู นำของผู บริหาร ความสามารถในการเปนผู นำ ทักษะการบริหารของผู นำ  

การบริหารแบบมีสวนรวม การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู การพัฒนาครู การสรางบรรยากาศและ

วฒันธรรมการเรยีนรู การสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางคร ูนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน การพัฒนา

นักเรียน  

                5.2.2  กระบวนการบริหารงานวิชาการ (Academic administration : A) หมายถึง 

วิธีการดำเนินการบริหารงานวิชาการสูการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ คุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา 

ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก  การวางแผนงาน การนำแผนไปปฏิบัติ การตรวจสอบประเมินผล  

การปรับปรุงพัฒนา 

                5.2.3  การทำงานเปนทีม (Teamwork : T) หมายถึง การพัฒนาทีมงาน ประกอบดวย  

5 ดาน ไดแก การสรางบรรยากาศของการทำงานมีความเปนกันเอง ความไววางใจกัน การมอบหมาย

งานอยางชัดเจน  การกำหนดบทบาท วิธีการทำงาน การมีสวนรวมในการประเมินผลการทำงาน 

ของทีม การพัฒนาทีมงานใหเขมแข็ง 

                 5.2.4  ขอบขายการบริหารงานวิชาการ (Academic Scope : S) หมายถึง ภารกิจ

หลักของสถานศึกษาดานการบริหารงานวิชาการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย การบริหาร

จัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ีงานวิชาการของสถานศึกษา ประกอบดวย 12 ดาน ไดแก การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 

การวิจัยเพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื ่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา  

การพัฒนาแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

                 5.2.5 ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารงานวิชาการ (Digital for Academic Management : D) 

หมายถึง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการบริหารงานวิชาการใหเหมาะสมกับสภาพ และตอบสนอง 

กับความตองการของผูบริหารสถานศึกษาและครู ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดิจิทัลดานการจัดการเรียน 

การสอนในสถานศึกษา ดิจิทัลดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดิจิทัลดานการวัดผล ประเมินผล 

และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดิจิทัลดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศกึษา ดิจิทัลดานการพัฒนาและสงเสริมใหมแีหลงเรียนรู 

      5.2.6  นโยบายทางการศึกษา (Policy for Education : P) หมายถึง การกำหนดนโยบาย                       

ทางการศึกษาในโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ประกอบดวย 5 ดาน การปฏิรูปกระบวนการเร ียนรู 

ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมุงเนนใหนักเรียนมีทักษะการเรียนรูและใฝเรียนรูทั้งใน 
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และนอกโรงเรียน การพัฒนาทักษะของครูทั้งการเพิ ่มทักษะ (Upskill) และทบทวนทักษะ (Reskill)   

ใหมีศักยภาพในการนำความรูมาถายทอดนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย  การศึกษาวิเคราะห

นโยบายการศึกษาจากยุทธศาสตรชาติ 20 ป คำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี นโยบายรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มารวมกัน

กำหนดเปนนโยบายของโรงเรียนโดยการประชุมรวมกันของผูบริหารและครูในโรงเรียน การจัดทำ

ยุทธศาสตร แผนงานและแนวทางการขับเคลื ่อนงานวิชาการใหมีการเชื่อมโยงกับนโยบายการศึกษา 

ของโรงเร ียน การติดตาม ประเมินผล และพัฒนาแผนงานยุทธศาสตร แผนงานและแนวทาง 

การขับเคลื่อนงานวิชาการใหมีความทันสมัย 

 5.3 คุณภาพผูเรียน หมายถึง คุณลักษณะที่มีอยูในตัวผูเรียนทั้งดานความรู ความสามารถ 

ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม ในครั้งนี้คุณภาพผูเรียนพิจารณาจาก ผลการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน เปนไปตามที่สถานศึกษากำหนด  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน และผลที่ปรากฏตอนักเรียนเชิงประจักษ  

 5.4 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานท่ี 1 

ค ุณภาพผ ู  เร ียน หมายถึง การประเม ินผลและการต ิดตามตรวจสอบค ุณภาพผลการดำเน ินงาน 

ของสถานศึกษา โดยบุคลากรของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

ของผูเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ดังนี ้

   5.4.1 ผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการของผูเรียน หมายถึง ความสามารถในการอาน การเขียน  

การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา ความสามารถในการสรางนวัตกรรม ความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษา ความรู ทักษะ

พ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพของนักเรียน  

  5.4.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน หมายถึง คุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง 

และหลากหลาย สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมของนักเรียน 

 5.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการประเมินความรูความสามารถของนักเรียน

โรงเรียนเทพศิรินทรมเกลา ในรูปแบบของเกรดเฉลี่ย 8 กลุมสาระการเรียนรู 

 5.6 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค หมายถึง ผลการประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนโรงเรียน
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เทพศิรินทรรมเกลา 8 ประการ ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยาง

พอเพียง มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 

 5.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หมายถึง คาคะแนนเฉลี ่ยจาก 

การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติ (Ordinary National Education Test  : O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 5.8 ผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน หมายถึง คุณภาพผูเรียนของ

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาที่เกิดจากการนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการไปใช โดยพิจารณาจาก 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื ้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน   

ผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนของนักเร ียน คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเร ียน ผลการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน และความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของที่มีตอรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

 5.9 ความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของครู นักเรียน และ

ผูปกครองโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน  

              5.10 ผูบรหิารสถานศึกษา หมายถึง รองผูอำนวยการโรงเรียนเทพศริินทรรมเกลาท่ีปฏิบัติงาน

ในปการศึกษา 2562 – 2563  

  

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลาครั้งนี้  ไดรับประโยชนจากการวิจัย ดังนี ้

 6.1 ไดนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

 6.2 โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลานำนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียนไปใช 

ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางยั่งยืน 

 6.3 มีขอมูลจากผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื ่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

เทพศิรินทรรมเกลา 

 6.4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

นำนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการคุณภาพผูเรียน ไปปรับใชในการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

ในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

   ในการศึกษาวิจัยครั ้งนี ้  ผู ว ิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร หลักการทฤษฎี และงานวิจัย 

ที่เก่ียวของ ตามลําดับหัวขอดังตอไปนี ้

   1.  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 

 1.1  ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 

 1.2  กระบวนการบริหารสถานศึกษา 

 1.3  ขอบขายการบริหารสถานศกึษา 

 1.4  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

 1.5  วัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA)  

   2.  การบริหารงานวิชาการ 

         2.1  ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

     2.2  ความสำคัญของการบริหารงานวิชาการ 

     2.3  หลักการบริหารงานวิชาการ 

     2.4  องคประกอบของการบริหารงานวิชาการ 

   3.  แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพผูเรียน 

     3.1  ความหมายของคุณภาพผูเรียน 

     3.2   คุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

     3.3   องคประกอบของคุณภาพผูเรียน  

   4.  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 

        4.1   ความหมายของรูปแบบ 

     4.2  ประเภทของรูปแบบ 

     4.3  องคประกอบของรูปแบบ 

     4.4  การพัฒนารูปแบบ 

     4.5  การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ 
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   5.  แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

     5.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

     5.2  ทฤษฎทีี่เก่ียวของกับความพึงพอใจ 

     5.3  การวัดการประเมินความพึงพอใจ 

   6.  บริบทของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

   7.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 

     7.1  งานวิจัยในประเทศ 

     7.2  งานวิจัยตางประเทศ 

   8.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  

1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 

   1.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 

      นักวิชาการไดใหความหมายของการบริหารสถานศึกษาไวหลายทาน ดังนี ้

      ณัฐรฎา พวงธรรม (2553) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการบริหาร  

การพัฒนาและปรับปรุงวิธีการบริหารงานดานตาง ๆ เพื่อนำพาสถานศึกษาสูความกาวหนา สงเสริม

ความเจริญดานความคิด ความรูควบคูกับการสอดแทรกคุณธรรมแกนักเรียนเพื่อใหไดนักเรียนที่มี

คุณภาพ  

     จิราภา เพียรเจริญ (2555) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การดำเนินงานที่

เก่ียวกับการเรียนการสอนและงานสงเสริมสนับสนุนการสอน ซึ่งสถานศึกษาจะตองดำเนินการกำหนด

รูปแบบและโครงสรางของสถานศึกษา แบงงาน กำหนดผูรับผิดชอบติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ 

จะทำใหการบริหารสถานศึกษาประสบผลสำเร็จตามจุดมุงหมายของสถานศึกษา 

     สุภัค ยมพุก และ วิโรจน เจษฎาลักษณ (2558) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง  

การดำเนินการตาง  ๆภายในสถานศึกษาที่จะทำใหบุคลากรเกิดการรับรูกระบวนการในการบริหารสถานศึกษา 

สรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทำใหเกิดความรวมมือและความรับผิดชอบตอหนาที่ เพื่อให 

การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของสถานศึกษา ประกอบดวย การบริหารงานวิชาการ  

การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

     มูนา จารง (2560) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง แนวทางการปฏิรูป

การศึกษามุงหวังยกระดับการศึกษาใหไดมาตรฐานและจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึง มีคุณภาพโดยได

บัญญัติใหมีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหาร

บุคคลและงานบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขต
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พื้นที่การศึกษาโดยตรง มีความยืดหยุนและความรวดเร็วในการบริหารจัดการใหองคการมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผล 

     ไกรศร เจียมทอง (2561) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การบริหารงาน

วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป เปนกลยุทธเพ่ือ 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการที่มุงพัฒนา

ผูเรียนใหมีมาตรฐานตามหลักสูตรกำหนด โดยบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะในการจัดการศึกษา 

จัดสรรงบประมาณใหมีความเหมาะสมเกิดประโยชน ประสานชุมชน และองคกรที ่มีส วนรวม 

ในการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

       สรุปไดวา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การบริหารโรงเรียนเปนการรวมมือกัน

ทำงานของบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล

และงานบริหารทั่วไป เพื่อใหโรงเรียนมีคุณภาพโดยใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนกับการศึกษามาก

ที่สุด ผูเรียนเกิดการพัฒนาดานความรูความสามารถ ทกัษะ ทศันคต ิคานิยม คุณธรรมและจริยธรรม  

   1.2 กระบวนการบริหารสถานศึกษา 

     กระบวนการบริหารเปนเครื ่องมือที ่สำคัญของผู บริหารทุกองคกรที ่จะตองเลือก

นำมาใช เพื่อความสำเร็จขององคกรนั้น ๆ กระบวนการบริหารเปนลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที่ตอเนื่อง แนวความคิดของนักบริหารที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารสถานศึกษามีหลายทานที่ผูวิจัย

สังเคราะหมีดังนี ้ 

     Sears (1950) กลาววา การบริหารงาน ควรแบงกระบวนการบริหารงานเปน 5 ปจจัย คือ  

     1)  การวางแผน (Planning) การกำหนดแผนงาน นโยบายและวัตถุประสงคไว

ลวงหนา  

     2)  การจัดองคการ (Organizing) เปนการกำหนดตำแหนงและหนาที่ในหนวยงาน  

จัดสายงานใหชัดเจน  

     3)  การสั่งการ (Directing) เปนการวินิจฉัยสั่งการและควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  

     4)  การประสานงาน (Co–ordinating) เปนการสรางความสัมพันธระหวางหนวยงาน 

บุคลากรในตำแหนงตาง ๆ ในหนวยงาน  

     5)   การควบคุมงาน (Controlling) เนนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     Fayol (1964) กลาววา หัวใจของการบริหารจัดการเพื่อใหงานสำเร็จตามเปาหมายนั้น 

มีการบริหารหรือ POCCC จำนวน 5 ปจจัย ดังนี ้

     1)  การวางแผน (Planning) หมายถึง การกำหนดแผนปฏิบัติการหรือวิถีทางที่จะ

ปฏิบัติงานไวตั้งแตตนจนจบ ใหครอบคลุมทุกกระบวนการ เปนแนวทางที่วางไวสำหรับการทำงาน 

ในอนาคต ซึ ่งการวางแผนนี ้จะเกิดขึ ้นจากวิสัยทัศน บวกกับจินตนาการในการบริหารจัดการ 
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ที่คาดการณลวงหนา ซึ่งจะถายทอดออกมาเปนแผนปฏิบัติการการทำงานและเปาหมายที่จะตอง

บรรลุสูความสำเร็จ 

     2)  การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง การกำหนดตำแหนงงาน ภาระหนาที่  

ความรับผิดชอบ ตลอดจนจำนวนคนใหครอบคลุมการทำงานครบทุกกระบวนการ รวมถึงการจัด

โครงสรางตำแหนง โครงสรางองคกร เพ่ือจัดลำดับการบริหารและสั่งการดวย หากองคกรมีการจัดการ

องคกรที่เปนระบบระเบียบ แบงงานชัดเจน ไมทับซอน มีหนาที่ครบ มีปริมาณคนพอกับที่ตองการ  

ก็ยอมทำใหการทำงานมีประสิทธิภาพ และโอกาสบรรลุผลสำเร็จที่สูง 

     3)  การบังคับบัญชา (Commanding) หมายถึง การจัดองคกรตลอดจนจัดโครงสราง 

การทำงานนั้นจะทำใหเราเห็นสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน เห็นลำดับความสำคัญ ตลอดจนอำนาจหนาที่

ในการสั่งการ เพราะการทำงานหมูมากจำเปนตองมีผูบังคับบัญชาเพ่ือใหการทำงานดำเนินไปไดอยาง

ราบรื่น มีคนคอยควบคุม สั่งการ ดูภาพรวม ตลอดจนสอดสองปญหาเพื ่อหาทางแกไขใหไวที่สุด  

ขอดีในการมีอำนาจสั ่งการอีกอยางก็คือ ชวยใหเกิดการตัดสินใจอยางทันทวงที ผู ที ่มีอำนาจ 

การตัดสินใจจะตองสามารถวิเคราะหสิ่งตาง ๆ ไดอยางรอบคอบ และตัดสินใจไดเฉียบขาด วองไว 

ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนดวย และผูบังคับบัญชาที่ดียังสามารถที่จะสราง

แรงจูงใจในการทำงาน เขาใจและเอาใจใสผู ใตบังคับบัญชา ใหกำลังใจ รวมถึงอยู ขาง ๆ ในยาม 

ที่เกิดวิกฤติ 

     4)  การประสานงาน (Co–ordinating) หมายถึง ภาระหนาที่ในการเชื ่อมโยงงาน

ตลอดจนการปฏิบัติการทุกอยางรวมไปถึงกำลังคนที่หนวยใหทำงานเขากันใหได กำกับใหมุงไปสู

เปาหมายเดียวกัน อำนวยใหเกิดการทำงานที ่ราบรื่น เพื่อใหเกิดผลสำเร็จตามที่วางไว ทุกอยาง 

หากขาดการประสานงานที่ดีก็อาจทำใหเกิดความลมเหลวได เมื่อมีการแบงโครงสรางตลอดจน

มอบหมายงานใหกับแตละสวนชัดเจนแลวการประสานงานใหเกิดการทำงานที่ดีที่สดุนั้นมีความจำเปน

อยางยิ่ง เพราะแตละสวนตองทำงานสอดประสานกันเพื่อผลสำเร็จเดียวกันนั่นเอง การประสานงาน 

ที่ดีนั้นจำเปนจะตองมีในทุกระดับ ตั้งแตระดับบุคคลตอบุคคล หัวหนางานตอลูกนอง แผนกตอแผนก  

ไปจนถึงผูบริหารตอทุกหนวยงานในองคกรเชนกัน 

     5)  การควบคุม (Controlling) หมายถึง การควบคุมในที ่น ี ้หมายถึงการกำกับ

ตลอดจนบริหารจัดการทุกอยางใหสำเร็จลุลวงไปตามแผนที่วางไว ประคองการดำเนินงานใหเปนไป

ตามกรอบที่กำหนด ทั้งในเรื่องของกรอบเวลา มาตรฐานการปฏิบัติการ ขั้นตอนการทำงาน ไปจนถึง 

การประสานงานทุกฝายใหเกิดความราบรื่น การควบคุมนี้ยังรวมไปถึงการบริหารที่ไมใชทรัพยากร

บุคคลอีกดวย แตรวมถึงทรัพยากรที ่เปนวัตถุดิบ เครื่องจักร ผลผลิตที ่ได ตลอดจนงบประมาณ 

ในการดำเนินงานทั้งหมดดวย เพ่ือใหการทำงานมีประสิทธิภาพที่สุด 
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     Koontz and O’Donnell (1972) กลาววา กระบวนการบริหารที่ดีผูบริหารองคการ

ตองมีข้ันตอนการทำงาน ดังนี ้ 

     1)  การวางแผน (Planning) ประกอบดวย การกำหนดเปาหมาย และวัตถุประสงค

ขององคการและการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผล  

     2)   การจัดองคการ (Organizing) แผนงานจะดำเนินการไปไดดวยดีก็ดวยการจัด 

องคการที ่ดี ซึ่งประกอบไปดวยการนำปจจัยทางการบริหาร เชน คน เงิน วัสดุอุปกรณ และวิธี 

การบริหารที่จะทำใหเกิดสัมฤทธิผล การจัดองคการจึงหมายถึงการนำเอาทรัพยากรการบริหาร 

ทุกประเภทมาบูรณาการเพ่ือดำเนินการ  

     3)  การจูงใจ (Motivating) จะชวยใหพนักงานทำงานอยางมีประสิทธิผล การจูงใจ  

ในที่นี ้ยังหมายถึง การอำนวยการ (Directing) การติดตอสื่อสาร (Communicating) และการเปน

ผูนำในการดำเนินการ (Leading)  

     4)  การควบคุมงาน (Controlling) เปนการติดตามและประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบ 

ผลการปฏิบัติงานกับแผนที่ไดกำหนดไววามีความเบี่ยงเบนไปจากความคาดหวังมากนอยเพียงใด 

     Gulick  and Urwick (1973) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารวา ประกอบดวย

กระบวนการบริหาร 7 ประการดวยกัน โดยเรียงดวยอักษรยอตัวตนของคำวา POSDCoRB ดังนี ้ 

       1)  การวางแผนงาน (Planning) หมายถึง การจัดวางโครงการแผนปฏิบัติงานและ 

วิธิีการปฏิบัติงานไวลวงหนาผูจัดการองคกรตองวางแผนงานทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เพราะ

แผนงานจะเปนแนวทางปฏิบัติทั้งองคกร ซึ่งประกอบดวยแผนงานหลักและแผนงานยอย แผนงาน

ตองมีลกัษณะยดืหยุน  

      2)  การจัดหน วยงาน (Organizing) หมายถ ึง การกำหนดโครงสร างอำนาจหนาที่  

การแบงสวนงาน และการจดัสายงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงค  

      3)  การจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานดานบุคลากร ไดแก การจัดอัตรากำลัง

การสรรหาและพัฒนาบุคลากร การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง การสงเสริมขวัญและกำลังใจ สวัสดิการ

และการเสริมสรางบรรยากาศในการทำงาน “คน” เปนทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ที่สงผลใหงานสำเร็จ

หรือลมเหลว  

     4)  การอำนวยการ (Directing) หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการการควบคุมบังคับบัญชา 

และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูบริหารในฐานะหัวหนาหนวยงาน หัวหนาตองมอบหมาย 

หนาที่ใหลูกนองแตละคนตามลำดับ โดยใหสัมพันธและสอดคลองกับความรับผิดชอบแตละตำแหนง 

ประกาศใชระเบียบใหปฏิบตัิตาม มีการตัดสินใจสั่งการอยางถูกตองและรวดเร็ว  

     5)  การประสานงาน (Co–ordinating) หมายถึง การประสานกิจกรรมตาง ๆ ของ 

หนวยงาน เพ่ือใหเกิดมีการรวมมือที่ดีและนำไปสูจุดหมายปลายทางเดียวกัน  
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     6)  การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับ 

ตาง ๆ ในหนวยงาน เพื่อใหผูบริหารและสมาชิกหนวยงานไดรับทราบความเคลื ่อนไหวและความคืบหนา 

ของกิจการอยางสม่ำเสมอ  

     7)  การบริหารงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดทำงบประมาณ การจัดทำ

บัญชีการใชจายเงิน และการควบคุมตรวจสอบทางดานการเงินและทรัพยสิน 

     สรุปไดวา กระบวนการบริหารสถานศึกษาเปนเรื่องของการตัดสินใจที่จะมีผลตอ 

การทำงานของกลุ มคน เพื ่อที ่จะทำใหบรรลุตามจุดประสงคของกลุ มสำเร็จได โดยเริ ่มตนจาก 

การวางแผน การจัดองคการ  การสั่งการและการควบคุม ซึ่งกระบวนการเหลานี้จะมีความเกี่ยวของ

กันไป 

   1.3 ขอบขายการบริหารสถานศกึษา 

     Campbell (1977) ไดแบงงานบริหารสถานศึกษาออกเปน 6 ประการ คือ  

 1)  งานดานหลักสูตรและการสอน  

2)    งานการบริหารบุคลากรทางการสอน  

3)    งานบริการนักเรียน  

4)    งานอาคารสถานที ่ 

5)    งานดานงบประมาณและงานธุรการ  

6)    งานความสัมพันธกับชุมชน 

   Kimbrough and Nunnery (1983) ไดแบงงานการบริหารโรงเรียน ออกเปน 8 ประการ คอื  

   1)  งานการพัฒนาองคกรและธำรงไวซึง่องคกร  

   2)  งานบริหารหลักสูตรและการสอน  

   3)  งานบริหารเศรษฐกิจการศึกษา  

   4)  งานธุรการ  

   5)  งานบริหารบุคคล  

   6)  งานกิจการนักเรียน 

   7)  งานสรางภาวะผูนำในดานความสัมพันธกับชุมชน 

   8)  งานดานการประเมิลผล การวิจัยจะสรางความเชื่อถือจากประชาชน 
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     สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (2545) ไดใหหลักการและขอบขายภารกิจการบริหารและ

การจัดการศึกษาตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังนี ้

        1)  ภารกิจรวมกันระหวางเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศึกษา 

       มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 

การศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  

ระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

     มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและใหถือว าการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

ที ่ตองดำเนินการอยางตอเนื ่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงาน 

ที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรับรอง 

การประเมินคุณภาพจากภายนอก (มาตรา 49 วรรคสองกำหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของ

สถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทายและเสนอผลตอหนวยงาน 

ที่เก่ียวของและสาธารณชน) 

       มาตรา 54 ใหองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูโดยใชครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับเขตพื้นที่การศึกษาเปนขาราชการในสังกัดองคการกลาง

บริหารงานบุคคลสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด  

       มาตรา 57 ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวม 

ในการจัดการศึกษา โดยนำประสบการณความรอบรูความชำนาญและภูมิปญญาทองถิ่นของบุคคลดังกลาว

มาใชเพื่อใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา   

                      2)   ภารกิจที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองดำเนินการในแตละเขตพื้นที ่การศึกษาใหมี 

คณะกรรมการมีอำนาจหนาที่ในการกำกับดูแลสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานและสถานศึกษาระดับต่ำกวาปริญญา 

รวมทั้งพิจารณาการจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษาประสานงาน สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา 

เอกชนในเขตพื้นที ่การศึกษาประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ ่นใหสามารถจัดการศึกษา 

สอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  

ครอบครัว องคชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน

สังคมอื ่นที ่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายรวมทั้งการกำกับดูแลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

       มาตรา 62 ใหมีการตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช

จายงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาและ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหนวยงานภายในและหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ตรวจสอบภายนอก  
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     3)  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานภารกิจที่สถานศึกษาตองดำเนินการ คือ  

       มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการ 

ดังตอไปนี้  

       (1)  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ

ผูเรียนโดยคำนึงความแตกตางระหวางบุคคล  

       (2)  ฝกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณและการประยุกต

ความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา  

        (3)  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกปฏิบัติใหทำไดคิดเปน  

รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  

       (4)  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน

สมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคณุธรรมคานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงคไวในทุกวิชา  

       (5)  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมสื่อการเรียนและ 

อำนวยความสะดวกเพื่อใหผู เรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมทั้งใชการวิจัยเปนสวนหนี่ง 

ของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ

แหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ  

       (6)  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานงานความรวมมือกับ

บิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝายเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  

       มาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน 

ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียน 

การสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา  

     กระทรวงศึกษาธกิาร (2550) ไดกำหนดทิศทางการบริหารไวในมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ ่มเต ิม วาใหกระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและ 

การจัดการศึกษา ทั้งทางดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยัง

คณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที ่การศึกษาโดยตรง 

สถานศึกษาจึงมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบการบริหารดานวิชาการ งบประมาณ บริหารงาน

บุคคล และบริหารทั ่วไป เพื ่อให เก ิดผลสัมฤทธิ ์ด านการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 

ในขณะเดียวกันตองใหเกิดผลสัมฤทธิ์สอดคลองกับบริบทของชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยูโดยสถานศึกษา 

แตละแหงตองกำหนดเปาหมายของตนเองในการพัฒนาผูเรียนใหเปนทั้งคนดี คนเกง และคนมีความสุข  

ณ ระดับใด ระดับหนึ่ง อาจแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 

และความคาดหวังของผูปกครองเกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งขอบขายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ประกอบดวย 
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     1)  งานบริหารวิชาการ 

       (1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

       (2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

       (3)  การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

       (4)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคณุภาพการศกึษา 

       (5)  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

       (6)  การพัฒนาแหลงเรียนรู 

       (7)  การนิเทศการศึกษา 

       (8)  การแนะแนวการศึกษา 

       (9)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา 

       (10)  การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 

       (11)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการแกชุมชน 

       (12)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

       (13)  การสงเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคการ

หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 

     2)  งานบริหารงบประมาณ 

       (1)  การจัดทำและเสนอของบประมาณ 

       (2)  การจัดสรรงบประมาณ 

       (3)  การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการใชเงนิและผลการดำเนินงาน 

       (4)  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

       (5)  การบริหารการเงนิ 

       (6)  การบริหารบัญชี 

       (7)  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

     3)  งานบริหารงานบุคคล 

       (1)  การวางแผนอัตรากำลัง และกำหนดตำแหนง 

       (2)  การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 

       (3)  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

       (4)  วินัยและการรักษาวินัย 

       (5)  การออกจากราชการ 
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     4)  งานบริหารทั่วไป 

       (1)  การดำเนินงานธุรการ 

       (2)  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

       (3)  งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

       (4)  การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

       (5)  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคการ 

       (6)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       (7)  การสงเสริม สนับสนุนดานวิชาการงบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป 

       (8)  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

       (9)  การจัดทำสำมะโนนักเรียน 

       (10)  การรับนักเรียน 

       (11)  การสงเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

       (12)  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

       (13)  งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน 

       (14)  การประชาสัมพันธงานการศกึษา 

       (15)  การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคการ

หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

       (16)  งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานอ่ืน 

       (17)  การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน 

       (18)  งานบริการสาธารณะ 

       (19)  งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (2550) เสนอแนวทางการบริหาร

สถานศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ไว 4 ดาน 

ดังนี้ ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารทั่วไป อีกทั้งยังเสนอ

หลักการกระจายอำนาจการบริหารและการศกึษาไว ดังตอไปนี ้

     1)    ความพรอมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่

การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาที ่จะสามารถรับผิดชอบดำเนินการตามขีด

ความสามารถไดอยางมีประสิทธิภาพ  

     2)  ความสอดคลองกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ

กับเรื่องที่จะกระจายอำนาจ  

     3)  ความเปนเอกภาพดานมาตรฐานและนโยบายดานการศึกษา  
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     4)  ความเปนอิสระและความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา  

     5)  มุงเนนการมีสวนรวมของชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนที่  

     6)  มุงใหเกิดผลสำเร็จแกสถานศึกษาโดยเนนการกระจายอำนาจใหแกสถานศึกษา 

ใหมากที่สุด เพื่อใหสถานศึกษานั้นมีความเขมแข็งและความคลองตัวเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ใหแกสถานศึกษา เพื่อใหผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินการเปนผูตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง  

   จากแนวคิดนักวิชาการและนักบริหารการศึกษา สรุปไดว า ขอบขายของการบริหาร

สถานศึกษา เปนแนวทางในการบริหารสถานศึกษา จำแนกเปน 4 งาน คือ  การบริหารงานวิชาการ   

การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป   

   1.4 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management : SBM) 

     การบัญญัติใหสถานศึกษาเปน “นิติบุคคล” ในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 นับเปนการปฏิรูปการศึกษาครั้งสำคัญของประเทศไทยที่มุ งหวัง

ยกระดับการศึกษาของชาติ และจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึงมีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน

มนุษยที่สมบูรณเปนคนดี มีปญญาและมีความสุข การดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและมี

ประสิทธิภาพนั ้นจำเปนที ่จะตองมีการกระจายอำนาจและใหทุกฝายมีสวนรวมตามเจตนารมณ 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และเปนไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งใหมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาของไทย  

มีเอกภาพเชิงนโยบายหลากหลายทางปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษา 

     การกระจายอำนาจดังกลาวจะทำใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระในการบริหาร

จัดการตามหลักการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐาน ซึ่งจะเปนการสรางรากฐานและความเขมแข็ง

ใหกับสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐานและสามารถพัฒนาอยางตอเนื่องจากแนวคิดดังกลาว

เพ่ือใหสถานศกึษามีความคลองตัว มีอิสระ มีความเขมแข็ง รัฐจึงใหสถานศึกษาเปน “นิติบุคคล” 

     การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนการบริหารการศึกษาที่ยึดหลักการกระจายอำนาจ

รูปแบบหนึ่ง ซึ่งกำลังใชอยูในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย ฮองกง 

นิวซีแลนด และนำมาใชในประเทศไทยตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

โดยคำวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีผูใหความหมายไวหลายความหมายดวยกัน ซึ่งแตละทานได

ใหความหมายไว ดังนี ้

   กัญญาณัฐ  ฤทธิ์บำรุง (2559) กลาววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หมายถึง การบริหาร 

ที ่ใหสถานศึกษามีอำนาจหนาที ่มีความรับผิดชอบ และมีอิสระในการตัดสินใจบริหารจัดการ 

ทั้งดานหลักสูตร การเงิน งบประมาณ และการบริหารทั่วไป โดยอาศัยการดำเนินงานในรูปของ

คณะทำงาน หรือคณะบุคคลที ่มีสวนเกี่ยวของประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ผูแทนครู ผูแทน
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ผูปกครอง ผูแทนนักเรียน และผู แทนองคกรประเภทตาง ๆ ในชุมชน รวมกันบริหารโรงเรียนให

สอดคลองกับความตองการของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

   เกวลี  เกรัมย (2561) กลาววา การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนแนวทาง

หนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา ที่ยึดหลักการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลาง 

ไปยังสถานศึกษาโดยตรง และมีคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งประกอบดวย ตัวแทนผูปกครองและ

ชุมชน ตัวแทนครู ศึกษานิเทศก ผูทรงคณุวุฒิ ตัวแทนศิษยเกาและผูบริหารโรงเรียนรวมตัดสินใจและ

รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาในดานวิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 

พัฒนาตามศักยภาพของสถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตนเองตามความตองการและความสอดคลอง 

กับชุมชนทองถิ่น โดยมุงหวังใหเกิดประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีแกผูเรียน 

   ชุติมา จันทรประเสริฐ, กมลมาลย ไชยศิริธัญญา, และ สุขุม มูลเมือง (2563) กลาววา  

การบริหารคุณภาพโดยใชแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการบริหารงานที่ตองคํานึงถึง

ความตองการและใหโอกาสผูที่มีสวนเก่ียวของ มีหลักการดังนี้ (1) การกระจายอํานาจ (2) การมีสวนรวม 

(3) การคืนอํานาจการจัดการศึกษาสูประชาชน (4) การบริหารตนเอง และ (5) การตรวจสอบและถวงดุล 

     สรุปไดวา  การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนรูปแบบของการบริหารที ่ให

ความสำคัญที่โรงเรียนเปนศูนยกลางของการบริหารจัดการยึดโรงเรียนเปนฐานในการคิดและบริหารจัดการ

โดยมีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาไปสูโรงเรียนโดยตรง ใหโรงเรียนดูแลรับผิดชอบ ตัดสินใจ

บริหารงานและดำเนินการไดดวยโรงเรียนเอง ดังนัน้ จุดเริ่มตนของการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น 

จึงเริ่มที่หลักการกระจายอำนาจจากสวนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง  ใหสถานศึกษาที่มีอำนาจหนาที่

ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จในตัวเอง จึงทำใหมีอิสระ มีความคลองตัว 

ในการตัดสินใจ สั่งการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนในทุกดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ  

ดานบริหารงานบุคคล ดานบริหารงานทั่วไป สิ่งสำคัญที่เดนชัดอีกประการหนึ่งของการบริหารจัดการโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน คือ “การมีสวนรวม”  ซึ่งเปนการมีสวนรวมจากทุก ๆ ฝายที่เกี่ยวของกับโรงเรียน  

ทั้งในรูปของคณะกรรมการหนวยงาน องคกร บุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชน ของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู

การมีคณะกรรมการโรงเรียน เปนสิ่งหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาโรงเรียนไดนำแนวคิดเรื่องการมีสวนรวมเขามา

ดำเนินการซึ่งมีผู แทนมาจากสวนตาง ๆ ของสังคม ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทน

องคกรชุมชน ผูแทนศิษยเกา ผูทรงคณุวุฒิ  และผูบริหารสถานศึกษา 

   1.5 วัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) 

   การบริหารงานดวยวงจรคุณภาพ (PDCA) ตามแนวคิดของเดมมิ ่ง ปจจุบันจัดเปน

กระบวนการสากลที่ทุกคนทราบกันดี และถือเปนเครื่องมือการบริหารที่จัดเปนแกนรวมของการบริหาร 

ที่หลากหลายบนพื้นฐานเดียวกัน ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิดของเดมมิ่งและนักการศึกษาทั้งในประเทศ 

และตางประเทศท่ีไดกลาวถึงวงจรคุณภาพ (PDCA) ไวดังนี้ 
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     Deming (1986) กลาววา การจัดการอยางมีคุณภาพเปนกระบวนการที่ดำเนินการตอเนื่อง

เพื่อใหเกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพขึ้น โดยหลักการที่เรียกวา วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมมิ่ง  

ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไข  

ดังนี้  

   Plan คือ กำหนดสาเหตุของปญหา จากนั ้นวางแผนเพื ่อการเปลี ่ยนแปลงหรือทดสอบ 

เพ่ือการปรับปรุงใหดีขึ้น 

   Do คือ การปฏิบัติตามแผนหรือทดลองปฏิบัติเปนการนำรองในสวนยอย 

   Check คือ ตรวจสอบเพื่อทราบวาบรรลุผลตามแผนหรือหากมีสิ่งใดที่ทำผิดพลาดหรือได

เรยีนรูอะไรมาแลวบาง  

   Act คือ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากบรรลุผลเปนที่นาพอใจหรือหากผลการปฏิบัติ 

ไมเปนไปตามแผน ใหทำซ้ำวงจรโดยใชการเรียนรูจากการกระทำในวงจรท่ีไดปฏิบัติไปแลว  

   แมวาวงจรคุณภาพจะเปนกระบวนการที่ตอเนื่องแตสามารถเริ่มตนจากขั้นตอนใด 

ก็ได ขึ ้นอยู กับปญหาและขั ้นตอนการทำงานหรือจะเริ ่มจากการตรวจสอบสภาพความตองการ

เปรียบเทียบกับสภาพที่เปนจริงจะทำใหไดขอสรุปวาจะตองดำเนินการอยางไรในการแกไขปญหา

เพ่ือใหเกิดการปรบัเปลี่ยนไปตามเปาหมายที่วางไว 

     ปริทรรศน พันธุบรรยงก (2545)  กลาววา วงจรคุณภาพ (PDCA : Plan Do Check 

Act)  คือ องคประกอบหลักของวงจรการจัดการดังภาพ 2–1 

 

 

 

 

ภาพ 2–1 วงจรการจัดการ 

ที่มา :  (ปริทรรศน  พันธุบรรยงก, 2545) 

   คำวา หมุนใหเร็ว หมุนใหถูกตอง ที่อยูทางดานขวาของวงจรการจัดการนั้น คือ การหมุน

วงจรอยางถูกตองตามขั้นตอน 1 รอบ จะสงผลใหเกิดการปรับปรุงหรือแกไขปญหาได 1 ระดับ  การหมุนให

เร็วจะทำใหเกิดการปรับปรุงอยางรวดเร็ว 

   P (Plan) คือ จะเริ่มนับจากการแสวงหาจุดที่เปนปญหา ระหวางระดับความแตกตางจุดที่

มุงหวังและสภาพที่เปนจริง เมื่อจับจุดที่เปนปญหาไดแลว จัดทำแผนมาตรการในการแกไข แลวจึงเขาสู

ขั้น D หรือ Do ตอไป 

หมุนใหเร็ว หมุนใหถูกตอง 
P 

D C 

A 
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   D (Do) คือ การปฏิบัติตามแผนมาตรการแกไขแผนใหมลาสุด เพราะแผนคือสิ่งที่ปรับปรุง

แกไขไดอยูเสมอ ตองแนใจวาแผนที่จะลงมือปฏิบัตินั้นเปนแผนที่ใหมลาสุดจริง ๆ  

   C (Check) คือ การเปรียบเทียบระหวางผลลัพธกับคาเปาหมายเสมอ   

   A (Act) คือ การปฏิบัติหลังการตรวจสอบ ซึ่งเปนไปไดหลายประการดังนี้ 

     1) ในกรณีที่ผลลัพธต่ำกวาเปาหมายจะตองมีการทบทวนแผนของมาตรการแกไข

แลวดูวาสิ่งที่ยังคงเปนปญหาอยูนั้นมีสิ่งใดที่ปฏิบัติไดทันทีใหลงมือปฏิบัติเลย สวนสิ่งที่ปฏิบัติไมได

ทันที  ใหสะทอนสูแผนการแกไขปญหารอบตอไป 

     2)  ในกรณีที ่ผลลัพธดีกวาเปาหมาย จะตองมีการทบทวนการกำหนดเปาหมายวา 

ต่ำเกินไปหรือไม ควรมีการปรับเปาหมายใหดีกวาเดิมหรือไม ผลลัพธเหนือกวาความคาดหมาย 

โดยปจจัยภายนอกอ่ืน ๆ  หรือไม 

     3)  ในกรณีที่ผลลัพธไดตรงตามเปาหมายใหทบทวนดูวาไดมีการปฏิบัติตามแผน

มาตรการแกไขครบถวนหรือไม ถาใช แสดงวาแผนนี้ถูกตองและควรกำหนดเปนวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน

เพ่ือรักษาใหผลลัพธคงอยูในระดับที่ตองการตอไป 

     ชนมณี ศิลานุกิจ และคณะ (2563) กลาววา การบริหารโรงเรียนโดยใชวงจรคุณภาพ 

หมายถึง การปฏิบัติตามหนาที ่ในการบริหารโรงเรียน ตามกระบวนการของวงจรคุณภาพเพื ่อใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งมีกระบวนการที่ประกอบดวย ข้ันตอนในการบริหาร ดังนี ้

     1)  การวางแผน (Plan) หมายถึง การรวมกันกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดยการวิเคราะห  

สภาพความตองการปญหา สาเหตุ และความจําเปนขององคการเพื ่อกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน  

ใหบุคลากรแลกเปลี่ยนความรูเพื่อแสวงหาขอมูล องคความรูใหมในการปฏิบัติงาน วิเคราะหนำขอ 

บกพรองจากการปฏิบัติงานมาไปปรับปรุงแกไข  

     2)  การปฏิบัติ (Do) หมายถึง การกําหนดผูรับผิดชอบ มอบหมายการปฏิบัติงานให

เปนไปตามที่แผนงานกําหนด มีการแบงอํานาจหนาที่การทํางาน จัดสรรทรัพยากรภายในองคการ 

ตามความตองการเหมาะสม จัดโครงสรางที่ยืดหยุน กําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบงานสอดคลองกับ

ความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญ นำการเปลี่ยนแปลงมาพัฒนาการจัดองคการใหสอดคลอง

กับสภาพความเปนจริง 

     3)  การติดตามตรวจสอบ (Check) หมายถึง การวิเคราะหการทำงานสําหรับการตรวจสอบ  

จัดทำเครื่องมือในการประเมิน การประชุมรวมกับบุคลากร เพื่อรับฟงความคิดเห็น ชี้แจงจุดเดน  

จุดดอย โอกาส และอุปสรรคในการจัดการองคการใหการชวยเหลือ กำกับดูแล และแนะนํา 

การทํางานแกบุคลากร ดูแลการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบอยางชัดเจน  
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     4)  การพัฒนาปรับปรุง (Act) หมายถึง การกําหนดนโยบายและมาตรการการพัฒนา

บุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และแนวทางการดำเนินงานขององคการจัดองคการโครงสราง 

การบริหารงานที่ชัดเจน เพื่อนําการเปลี่ยนแปลงมาสูองคการสงเสริมความกาวหนาในการปฏิบัตงิาน 

ปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยผานการยอมรับจากผูเก่ียวของ 

     สรุปไดวา วัฏจักรคุณภาพของเดมมิ ่ง (PDCA) หมายถึง ระบบการบริหารงานที ่มี

คุณภาพและเปนการดำเนินงานที่เปนไปอยางมีระบบ โดยมีเปาหมายใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

ซึ่งประกอบดวย P – Plan คือ ขั้นตอนการวางแผน การวางแผนงานจากวัตถุประสงค และเปาหมาย

ที่ไดกำหนดขึ้น D – Do ขั้นตอนการปฏิบัติ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ไดเขียนไวอยางเปนระบบ

และมีความตอเนื่อง C – Check ขั ้นตอนการตรวจสอบ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในแตละ

ขั้นตอนของแผนงานวามีปญหาอะไรเกิดขึ้น จำเปนตองเปลี่ยนแปลงแกไขแผนงานในขั้นตอนใด และ  

A – Action ขั ้นตอนการดำเนินงานให เหมาะสมและปรับปรุงแก ไขการดำเนินงาน การปรับปรุงแก ไข 

สวนที่มีปญหา หรือถาไมมีปญหาใด ๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ไดผลสำเร็จ เพ่ือนำไปใช 

ในการทำงานครั้งตอไป ซึ่งวงจร PDCA สามารถประยุกตใชไดกับทุก ๆ เรื่อง นับตั้งแตกิจกรรมสวนตัว เชน  

การปรุงอาหาร การเดินทางไปทำงานในแตละวัน การตั้งเปาหมายชีวิต และการดำเนินงานในระดับบริษัท  

ซึ่งรายละเอียดในแตละขั้นตอน และสามารถนำ PDCA มาใชในการพัฒนาได  หากผูบริหารนำมาใชใน

การพัฒนาบุคลากรในองคกร บุคลากรเหลานั้นก็จะสามารถเติบโตเปนคลื่นลูกใหมที่มีศักยภาพอยาง

สูงได 

 

2. การบริหารงานวิชาการ 

   2.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

     การบริหารงานวิชาการเปนงานหลักและเปนหัวใจสำคัญของการบริหารโรงเรียน ซึ่งได

มีนักการศึกษาใหความหมายของงานวิชาการดังนี ้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ   

     Sergiovanni et al. (1980) ไดกลาวถึงความหมายวา การบริหารงานวิชาการจะเกี่ยวของ

กับปรัชญาการศึกษา เพ่ือใชเปนแนวทางดำเนินการใหบรรลุวตัถุประสงค จัดทำโครงการตาง ๆ  การประเมิน 

ผลการเรียนการสอนตามหลักสูตร การสรางบรรยากาศในสถานศึกษา และการจัดหาหลักสูตร 

การเรียนการสอน  

     Lee and Vanhorn (1983) ใหความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการวาเปนกระบวนการ

วางแผนดานตาง  ๆโดยการหาวิธีการบริหารเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการบริหารสถาบัน 

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2552) ไดใหความหมาย การบริหารวิชาการ

ไววา หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาซึ่งเกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 

ใหเกิดผลตามเปาหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน  
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     รัตนา  กาญจนพันธุ (2557) กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรม

ทุกชนิดในสถานศึกษาซึ่งเกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดผลตามเปาหมาย

ของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ  

   ภูมิพัทธ เรืองแหล (2558) ใหความหมายของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร

กิจกรรมทุกชนิดที ่เกี ่ยวของกับการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหดีขึ ้น ดวยความรวมมือ 

ของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย นับตั้งแตการกำหนดนโยบาย การวางแผนการปรับปรุงการเรียนการสอน 

ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพ่ือใหสอดคลองกับความมุงหมายของการศึกษา  

   อุมาพร ชิณแสน (2559) ใหความหมายวา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดำเนินงาน 

ทุกชนิดของโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการดำเนินการเพื่อพัฒนาปรับปรุง สงเสริมการเรียนการสอน 

ตลอดจนการประเมินผลการสอนใหมีประสิทฺธิภาพสูงสุดตอผูเรียนตรงตามเปาหมายของหลักสูตร  

   กิตติภพ ถาวร (2559) ใหความหมาย การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร

กิจกรรมตาง ๆ ตามภารกิจที ่เกี ่ยวของกับงานวิชาการในโรงเรียน ซึ่งการบริการงานวิชาการจะประสบ

ความสำเร็จบรรลุตามเปาหมายไดนั้น ผูบริหารมีบทบาทสำคัญในการศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของ

โรงเรียน เพื่อนำใชในการวางแผนพัฒนาการศึกษา แลวนำแผนไปดำเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไข

และขอกำหนดดวยการกำกับติดตามแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และทำการประเมินผล 

การดำเนินงานตามกิจกรรม เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกิจกรรมตาง ๆ 

   กัญญาณัฐ  ฤทธิ์บำรุง (2559) การบริหารงานวิชาการหมายถึง การบริหารงานหรือการดำเนิน

กิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 

แกผู เรียนสูงสุด และโรงเรียนในฐานะเปนหนวยปฏิบัติการที่มีหนาที ่ ภารกิจโดยตรงในการจัด

การศกึษา จึงตองมีหนาที่ในการพัฒนานักเรียนใหมีความรูความสามารถ 

   ไกรพันธ  พูลพันธชู (2561) กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง งานหลักที่สำคัญ 

ของสถานศึกษา ซึ่งผูบริหารและบุคลากรทุกฝายตองรวมมือและใหความสำคัญอยางยิ่ง ซึ่งเปนงาน 

ที่เกี ่ยวของกับการจัดการเรียนรู และพัฒนาผู เรียนใหมีพฤติกรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค  

เกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของสถานศึกษา รวมทั้งเปนเครื่องชี้ความสำเร็จ

และความสามารถของผูบริหารในการจัดการศึกษา 

     จากความหมายขางตน สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการดำเนินการ

ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทุกชนิดที่กอใหเกิดการเรียนรูและการศึกษาของผูเรียน

อยางตอเนื่อง โดยมีกระบวนการวางแผนจัดกิจกรรมอยางเปนขั ้นตอน มีการประสานงานกับ 

ทุกภาคสวนทั ้งในโรงเร ียน ชุมชน และบุคคลที ่เกี ่ยวของ เพื ่อมุ งเนนใหผู เรียนมีความรู  ทักษะ 

คุณลักษณะที่พึงประสงคบรรลุตามวัตถุประสงคและจุดมุงหมายของหลักสูตร 
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   2.2 ความสำคัญของการบริหารงานวิชาการ 

     งานวิชาการเปนงานท่ีมีความสำคัญอยางยิ่ง เพราะจุดมุงหมายของการบริหารวิชาการ 

อยู ที่การสรางนักเรียนใหมีคุณภาพ มีความรู มีจริยธรรม และมีคุณสมบัติตามที่ตองการ งานวิชาการ 

เปนตัวบงชี ้คุณภาพและความสำเร็จของโรงเรียน ความสำเร็จของโรงเรียนมักจะพิจารณาจากคุณภาพ 

ของผลผลิต คือ ตัวนักเรียน ดังนั ้น คุณภาพของผลผลิตจึงขึ้นอยู กับประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  

ดานวิชาการของโรงเรียน การบริหารดานวิชาการจึงเปนงานที่สำคัญของผูบริหารโรงเรียนที่จะตอง 

รับผิดชอบในการใชหลักการในการบริหารงานดานนี้อยางมีประสิทธิภาพ 

     กระทรวงศึกษาธกิาร (2546ข) ไดสรุปไววา งานวิชาการเปนงานหลัก หรือเปนภารกิจ

หลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอำนาจจากการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษามากที่สุด ดวยเจตนารมณท่ี

จะใหสถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และจากการมีสวนรวมจากผูที่มีสวนไดสวนเสีย ทุกฝาย ซึ่งจะเปน

ปจจัยที่สำคัญที่ทำใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัยเกี่ยวหนุนการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

     คัมภีร สุดแท (2553) ไดใหความสำคัญของงานวิชาการไววา การบริหารงานวิชาการ

เปนหัวใจของการบริหารโรงเรียน สวนงานอื่นทุกอยางมุงสงเสริมงานวิชาการโรงเรียนใหมีความสมบูรณ  

บรรลุวัตถุประสงค ท่ีมุงสงเสริมคุณภาพของนักเรียนใหเปนคนดีคนเกง และมีความสามารถดำรงชีวิต

อยูในสังคมอยางสมบูรณ 

     กาญจน เรืองมนตรี และ ธรินธร นามวรรณ (2554) ไดใหความสำคัญของงานวิชาการ 

ไววา งานวิชาการ ถือวาเปนหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุงหมายของสถานศึกษาก็คือ  

การจัดการศึกษาใหมีคณุภาพซึ่งข้ึนอยูกับงานวิชาการทั้งสิ้น  

     กัมพล ขันทะวงษ (2555) ไดใหความสำคัญของงานวิชาการไววา การบริหารงาน

วิชาการ ถือเปนงานหลักของผูบริหารสถานศึกษาและโรงเรียน เพราะคุณภาพของสถานศึกษาจะ

พิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการเนื ่องจากงานวิชาการเกี ่ยวของกับหลักสูตรสถานศึกษา 

กระบวนการพัฒนากระบวนการเรียนรูการวัดผลและเทียบโอนผลการศึกษาและเก่ียวของกับผูบริหาร

สถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ดังนั้นการบริหารงานวิชาการจึงตองพัฒนาอยู

ตลอดเวลา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน  

     สรุปไดวา ความสำคัญของงานวิชาการเปนภารกิจหลักของผู บริหารสถานศึกษา 

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาจะเดนชัด หากผูบริหารสามารถบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพดังนั้น 

ถือไดวาการบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสำคัญที่สุดในสถานศึกษา ผูบริหารตองเอาใจใส ตระหนักใน

ภารกิจ รูและเขาใจงานวิชาการอยางถองแท รวมทั้งพัฒนางานวิชาการใหกาวหนา 
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   2.3 หลักการบริหารงานวิชาการ 

     ผูบริหารเปนผูมีบทบาทและหนาที่เกี่ยวกับการวางแผนวชิาการเฉพาะงานวิชาการในโรงเรยีน 

ถือวาเปนงานหลัก ผูบริหารมีหลักในการวางแผนการบริหารวิชาการเปนรูปแบบในการปฏิบัติงาน 

และกำกับวิธีการดำเนินไวสำหรับใหผูปฏิบัติยึดถือไวเปนหลักการดังนี้  

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดใหสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 

สามารถดำเนินการบริหารงานวิชาการไดตามภาระงานที ่กฎกระทรวงศึกษาธิการและประกาศ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ยกเวนภาระงานดังตอไปนี้ที่มิใชอำนาจหนาท่ี

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดแก (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551) 

1) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 2) การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผล 

การเรียน 3) การคดัเลือกหนังสือและแบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา สวนการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา สถานศึกษาประเภทที่หนึ่งและประเภทที่สอง สามารถดำเนินการบริหารงานวิชาการได

ทุกรายตามภาระงานที่กฎกระทรวงศึกษาธิการและตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานกำหนดเชนกัน 

     ภูมิพัทธ เรืองแหล (2558) กลาวถึง งานวิชาการวาหลักการบริหารงานวิชาการตอง

คำนึงถึงการพัฒนาสูความเปนเลิศทำใหดีที่สุด นำไปสูคุณภาพที่คาดหวัง โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค

และเปาหมายของการศึกษา โดยใหบุคคลทุกฝายไดรับผิดชอบรวมกัน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และความประหยัดในการดำเนินงานทางวิชาการโดยอาศัยหลักการดังกลาวยอมสามารถ

จะบรรลุความสำเร็จคือความเปนเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) ไดดังนี้ 1) การวางแผน

งานวิชาการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคหรือนโยบายที่จะทำใหงานวิชาการมีระบบ 2) การจัด

โครงสรางการบริหารงานวิชาการการกำหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากร จะทำใหเกิดความชัดเจน 

ในการปฏิบัติ 3) การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบใหผูปฏิบัติจะทำใหงานดำเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  4) การมีเอกภาพในจุดมุงหมายจะทำใหเกิดการดำเนินการสอดคลองสัมพันธ 

และเปนไปตามทิศทางเดียวกัน 5) การมีว ินัยของบุคลากรที ่ม ีความเกี ่ยวของกับงานวิชาการ 

จะสามารถทำใหการดำเนินงานไปไดดวยดี 6) บุคลากรทุกคนตองการขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

7) การประสานความสามัคคี ความมีมนุษยสัมพันธและความรวมมือยอมนำมาซึ ่งความสำเร็จ 

ของหนวยงาน 8) ความคิดริเริ ่มสรางสรรคและการพัฒนางานเปนสิ่งจำเปนสำหรับงานวิชาการ 

9) การติดตามและประเมินผลเปนสิ่งที่จำเปนในการพัฒนางานวิชาการ 10) การบริหารเปนท้ังศาสตร

และศิลป ดังนั้น การบริหารงานวิชาการจำเปนตองใช ทั้งศาสตรศิลปทักษะ และเทคนิคในการบริหาร  

     กฤษฎา กัลปดี (2559) กลาวถึง หลักการบริหารงานวิชาการวา การบริหารงาน

วิชาการตองคำนึงถึงการพัฒนาสูความเปนเลิศทำใหดีที่สุดนำไปสู คุณภาพที่คาดหวัง คำนึงถึง

วัตถุประสงคเปาหมายของการศึกษา โดยใหบุคลากรทุกฝายไดรับผิดชอบรวมกันทำให ผลผลิต 
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มีคุณภาพ คำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลและความประหยัด การดำเนินงานทางวิชาการ 

โดยอาศัยหลักการดังกลาว ยอมจะสามารถบรรลุความสำเร็จ  

      กัญญาณัฐ  ฤทธิ์บำรุง (2559) หลักการบริหารงานวิชาการผูบริหารจะตองใชศาสตร

และศิลปในการบริหารงาน สงเสริมพัฒนาดานงานวิชาการใหครู โดยจัดใหมีการนิเทศการอบรม

สัมมนาทางวิชาการสงเสริมการทำงานเปนทีม ผู บริหารสถานศึกษาตองเปนแบบอยางที ่ดีและ 

มีบทบาทเปนผูนำทาง วิชาการแกครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เสริมสราง ขวัญกำลังใจอยาง

ทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุน ใหครูมีความกาวหนาในอาชีพเปนครูมืออาชีพ 

      มูนา  จารง (2560) กลาววา หลักการบริหารงานวิชาการเปนแนวคดิเพ่ือใหการปฏิบัติ

บรรลุสูความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการดังนั้นในการบริหารงานวิชาการผูบริหารตองใชทั้งหลัก

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงคุณภาพของเปาหมายหลักคือ ผูเรียน นอกจากนี้จะตอง

คำนึงถึงบุคลากรซึง่เปนผูมีบทบาทสำคญัในกระบวนการบริหาร โดยใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหาร

ใหการสงเสริมสนับสนุน และดูแลเอาใจใส ดวยความยุติธรรมและเสมอภาค 

      ไกรพันธ  พูลพันธชู (2561) กลาววา หลักการบริหารงานวิชาการมีความสำคัญตอ 

การบริหารสถานศึกษาเปนอยางยิ ่ง ผ ู บริหารจึงจำเปนที ่จะตองมีหลักในการบริหารงาน คือ  

มีเปาหมาย มีเทคนิค ขั ้นตอน มีระบบ มีความรอบคอบและมีการประเมินผล นอกจากนี ้ยังนำ

หลักการอื่น ๆ มาบูรณาการใหสถานศึกษาบรรลุจุดมุงหมายท่ีตั้งไว 

      สรุปไดวา หลักการบริหารงานวิชาการประกอบดวย หลักการที ่สำคัญ ๆ  หลายประการ 

เพื ่อพัฒนาความรู ไปสู ค ุณภาพ โดยมีเปาหมายใหบุคลากรทุกฝาย รวมคิด ร วมทำ รวมผลิต  

มุงสูประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความประหยัด 

   2.4 องคประกอบของการบริหารวิชาการ 

     2.4.1 ผูนำการบริหารและวิชาการ 

        นักวิชาการและนักการศึกษาไดใหแนวคิดเก่ียวกับผูนำการบริหารและวิชาการดังนี้ 

        Hallinger and Murphy (1985) ไดกำหนดองคประกอบภาวะผูนำทางวิชาการ

ของผูบริหารโรงเรียนไว 3 ดานใหญๆ คือ การกำหนดภารกิจของโรงเรียน การจัดการดานการเรียน 

การสอน และการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนดังตอไปนี ้

        1)  การกำหนดภารกิจของโรงเรียน หมายถึง การกำหนดภารกิจของโรงเรียน 

จากขอบเขตงานที่รับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวของกับงานวิชาการและการสรางความเขาใจในภารกิจ

ดังกลาว ใหผูเก่ียวของทราบ จำแนกเปน 2 ดาน คือ 

          (1) การกำหนดเปาหมายของโรงเรียน จะตองมีความชัดเจนทีมงาน 

มีสวนในการกำหนดแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมที ่ว ัดได ง ายตอการนำไปสอน โดยเนน 

ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
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         (2)  การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน เปนการสื่อสารที่ผู บริหารโรงเรียน

จัดใหมีขึ้นเพ่ือใหครู ผูปกครอง และนักเรียนไดรับทราบโดยทั่วกัน 

        2)  การจัดการดานการเรียนการสอน เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการดูแล

สงเสริมและสนับสนุนการสอนของครู การเรียนของนักเรียน และการประสานการจัดการเรียน 

การสอน จำแนกเปน 3 ดาน คือ 

          (1) การนิเทศและการประเมินผลดานการสอน 

          (2) การประสานงานดานการใชหลักสูตร 

          (3) การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 

        3)  การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน จำแนกเปน 6 ดาน คือ 

         (1) การควบคุมการใชเวลาในการสอน 

         (2) การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด 

         (3) การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู 

         (4) การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 

         (5) การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ 

         (6) การจัดใหมีสิ่งที่สงเสริมสภาพการเรียนรู 

        Kroeze (1989) คนพบเกี่ยวกับองคประกอบของภาวะผูนำทางวิชาการที่มีคุณภาพ 

มี 4 ดาน ดังนี้ 

        1)  การใหความสำคัญกับเปาหมายโดยการตั้งเปาหมายทางวิชาการตั้งความหวัง

เก่ียวกับคุณภาพของผูเรียนไวสูง 

        2)  การจัดการองคการและการประสานงาน มีการทำงานเพื่อความมีประสิทธิผล

และความมีประสิทธิภาพ 

        3)  ความสามารถและความสุขุมรอบคอบในการตัดสินใจ มีแหลงขอมูลที่

นาเชื่อถือและไวใจได สรางทางเลือกที่หลากหลาย ชวยเหลือและอำนวยความสะดวกในการปรับปรุง

โปรแกรมการเรียนการสอน 

        4)  ความมีมนุษยสัมพันธ ผูนำทางวิชาการที่มีคุณภาพ มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับ

ทีมงาน ผูปกครองชุมชน และนักเรียน 

        McEwan (1998) กลาวถึง ภาวะผู นำทางวิชาการที ่มีประสิทธิผลวาประกอบดวย

องคประกอบ 7 ดาน คือ 

        1)  การสถาปนาเปาหมายทางวิชาการที่ชัดเจน 

        2)  การจัดการทีมงาน (Staff) 

        3)  การสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 
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        4)  การสื่อสารพันธกิจและวิสัยทัศนของโรงเรียน 

        5)  การตั้งความคาดหวังทีสู่งเก่ียวกับทีมงาน 

        6)  การพัฒนาครูใหเปนผูนำ 

        7)  การสรางและรักษาเจตคติที่ดีของนักเรียน ทีมงานและผูปกครอง 

        Glickman (1990) ไดเสนอองคประกอบภาวะผู นำทางวิชาการเปนองคประกอบ 

ที่มีรากฐานมาจากการนิเทศการสอน ซึ่งเปนบทบาทโดยตรงของผูบริหารโรงเรียนในการปรับปรุง 

การเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประกอบดวย 3 ดานใหญ ๆ คือ ดาน 

องคความรูพ้ืนฐาน ดานภาระหนาที่ และดานทักษะท่ีจำเปน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

        1)  ดานองคความรูพื ้นฐาน (Knowledge Base) เปนความรูที ่จำเปนสำหรับ

ภาวะผูนำทางวิชาการเพื่อใชเปนฐานในการปฏิบัติภาระหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน จำแนกเปน  

6 องคประกอบ คือ 

          (1) โรงเรียนที่มีประสิทธิผล เปนความรูเกี ่ยวกับโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 

ที่สนับสนุนโดยการวิจัย ซึ่งงานวิจัยชิ้นสำคัญ ๆ ทุกงานตางบันทึกลักษณะพิเศษของโรงเรียนที่มี

ประสิทธิผลวา คณะครูตางมีความเห็นพองในจุดประสงคเดียวกัน และมีความเชื่อมั่นในความสำเร็จ 

การทีล่ักษณะดังกลาวจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อครูในโรงเรียนรับรูวาตนเองเปนสวนหนึ่งของงานที่ยิ่งใหญ

และทำงานเพื ่อการจัดการศึกษาใหก ับนักเรียน นอกจากนี ้โรงเร ียนที ่ม ีประสิทธิผลจะตอง

ประกอบดวยการมีพันธกิจที ่ช ัดเจน และเนนความเปนเลิศทางวิชาการมีผู บริหารโรงเรียนที่มี 

ภาวะผูนำทางวิชาการที่เขมแข็ง ตั้งความคาดหวังเก่ียวกับครูและนักเรียนไวสูง มีการติดตามความกาวหนา

ของนักเรียนอยูเสมอ มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู มีความสัมพันธกับผูปกครอง ชุมชน และให

ความสำคัญกับการบรรลุทักษะเบื้องตนของผูเรียน 

          (2) การสอนที่ม ีประสิทธิผล การสอนที่ม ีประสิทธิผลที ่สนับสนุนโดย 

การวิจัยเปนความรูที่จำเปนสำหรับผูนำทางวิชาการงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนที่มีประสิทธิผล จะบอก

ใหผูบริหารโรงเรียนทราบถึงวิธีการที่ทำใหการสอนบรรลุผลตามจุดมุงหมาย ถึงแมวางานวิจัยดังกลาว

จะไมไดบอกถึงวิธีการที่ดีที่สุด เนื่องจากขึ้นอยูกับเปาหมายของโรงเรียนแตละแหงที่จะตองเลือกวิธีท่ีดี

ที่สุดสำหรับนักเรียนของตนเอง เชน ถาโรงเรียนตั้งเปาหมายใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร 

ที่สูง ผูนำทางวิชาการก็จะตองมีความรูเกี่ยวกับงานวิจัยทางการสอนที่สามารถนำมาประยุกตใชได 

กับเปาหมายดังกลาว ดังนั้น งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนที่มีประสิทธิผล จึงเปนหนทางที่เหมาะสม

ชัดเจน เปนรูปแบบโดยตรงของการสอน และเปนสิ่งที่สมเหตุสมผลสำหรับการนำมาใชในชั้นเรียน  

ซึ่งเปนความรูที่จำเปนสำหรับผูบริหารโรงเรียน 

          (3) ปรัชญาและความเชื่อมั ่นในการจัดการศึกษา หมายถึง ปรัชญาและ 

ความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน ที่เกิดจากการนำองคประกอบดานความรู
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เกี่ยวกับโรงเรียนที่มีประสิทธิผล และการสอนที่มีประสิทธิผลบรรจุลงในปรัชญาและความเชื ่อใน 

การจัดการศึกษา ซึ่งสามารถแบงออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ คือ ปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism) 

ปรัชญาประสบการณนิยม (Experimentalism) และปรัชญาอัตนิยมหรืออัตถิภาวนิยม (Existentialism) 

ปรัชญาและความเชื่อมั ่นในการจัดการศึกษาจะมีความสัมพันธกับวิธีการที ่ผู บริหารโรงเรียนใช 

ในการนิเทศการสอนของครู คอื จะควบคุมความเชื่อของผูบริหารโรงเรียนที่ใชในการนิเทศ 

          (4) พัฒนาการทางการบริหาร หมายถึง ความรูเกี่ยวกับพัฒนาการทางการบริหาร

โรงเรียนในดานพฤติกรรม การบริหาร นโยบาย การปฏิบัติที ่สงผลตอประสิทธิภาพของโรงเรียน  

การจัดใหมีความสมดุลระหวางการจัดการและทักษะทางวิชาการการพัฒนาและการดำเนินงานตาม

แผน ความรูดังกลาวสอดคลองกับนักวิจัยสวนใหญที่ยอมรับวา ผู บริหารโรงเรียนเปนผู กำหนด

ประสิทธิผลของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูนำทางวิชาการเปนผู มีบทบาทในการริเริ่ม

กิจกรรมตาง ๆ และเปนผูชวยเหลือหรืออำนวยความสะดวกเพื่อนำไปสูความสำเร็จ ซึ่งระดับของ

บทบาทเหลานี ้เปนตัวกำหนดความสำเร็จของโรงเรียน บทบาททางการบริหารที ่มีอิทธิพลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแก พฤติกรรมของผูบริหาร การบริหารงาน นโยบาย การปฏิบัติที่สงผล

ตอประสิทธิภาพของโรงเรียน การจัดใหมีความสมดุลระหวางการจัดการและทักษะทางวิชาการ 

การพัฒนาและการดำเนินงานตามแผน 

          (5) ทฤษฎีการเปลี ่ยนแปลง หมายถึง ความรู ความเขาใจของผู บริหาร

โรงเรียนเกี ่ยวกับสภาพการณของการเปลี ่ยนแปลง เนื ่องจากในขณะที่บุคคลทั ่วไปไมตองการ

เปลี่ยนแปลงแตผูบริหารโรงเรียนที่มีภาวะผูนำทางวิชาการจะตองมุงมั่นในการปรับปรุงการเรียนรู 

ของนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตลอดจนความเชื่อและความเขาใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงไดนั้น

ผู บริหารโรงเรียนจะตองมีความรู  ความเขาใจเกี ่ยวกับสภาพการณของการเปลี ่ยนแปลงรูปแบบ 

การเปลี่ยนแปลงประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ ความพอใจ ความยุงเหยิง ความสับสน และการริเริ่ม 

ความพอใจ (Contentment) คือความรูสึกกอนจะมีการเปลีย่นแปลง ความยุงเหยิง (Confusion) คือ 

ความรูสึกขณะที่เริ่มมีคำถามเขามา ความสับสน (Chaos) คือ ความรูสึกเม่ือมีคำตอบเขามา การริเริ่ม

ใหม (Self–Renewal) คือ ความรู สึกเมื ่อไดรับคำตอบเรียบรอยแลว ถึงแมวาขั ้นตอนทั้งสี ่ของ

สภาพการณของการเปลี่ยนแปลงสามารถควบคุมไดโดยผูบริหารโรงเรียน แตสำหรับในการปฏิบัติงาน

รวมกัน ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนจึงตองอาศัยวิธีการและขั้นตอนในการกำหนดทิศทางที่เหมาะสม 

ตอสภาพการณของการเปลี ่ยนแปลง คือ การสรางความสัมพันธ (Building a Relationship)  

เปนการสรางความสัมพันธระหวางตัวแบบของการเปลี่ยนแปลงกับลูกคาหรือผูเกี ่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง  

การวิเคราะหปญหา (Diagnosing the Problem) การเรียนรู จากแหลงขอมูลที ่ตรงประเด็น (Acquiring 

Relevant Resources)  การเลือกทางแกปญหา (Choosing the Solution) การยอมรับ (Gaining Acceptance) 

การรักษามาตรฐานและการริเริ่มใหมี (Stabilizing the Innovation and Generation Self–renewal) 
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          (6) ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง ความรูของผูบริหารโรงเรียน

ในการที่จะพัฒนาหลักสูตรใหประสบผลสำเร็จ ซึ่งจะตองประกอบดวยความรูเกี่ยวกับรูปแบบของหลักสูตร 

(Format) ความรูเก่ียวกับขอมูลของการพัฒนา (Sources of Development) ไดแก ความแตกตางระหวาง

การพัฒนาหลักสูตรระดับโรงเรียน และการพัฒนาในระดับจังหวัด ความรูเกี ่ยวกับระดับของการพัฒนา

หลักสูตร (Levels of Involvement) 

        2)  ดานภาระหนาที่ (Tasks) หมายถึง ภาระหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนที่สัมพันธ

กับความรูดังกลาวขางตน ประกอบดวยองคประกอบตอไปนี้ คือ 

          (1) การนิเทศและการประเมินผลการสอน หมายถึง การนิเทศในหองเรียน

เพ่ือชวยเหลือครูในการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งหนทางที่สามารถชวยเหลือครูปรับปรุงการสอน

ไดดี คือ รูปแบบการนิเทศแบบคลินิก โดยผูบริหารโรงเรียนควรนิเทศแบบคลินิกอยางนอยที่สุดปละ  

2 ครั ้ง ขั ้นตอนการนิเทศแบบคลินิกประกอบดวย ขั ้นประชุมครูกอนการสังเกตการสอน ขั ้นการสังเกต 

ในหองเรียน ขั้นการอธิบายผลการสังเกต ขั้นการประชุมนิเทศและขั้นวิจารณการสอน ซึ่งการนิเทศ

และการประเมินผลการสอน เปนภาระหนาที่ที่ปฏิบัติไดโดยผูบริหารโรงเรียนที่สามารถสรางความสัมพันธ 

ที่จริงใจกับครู และปฏิบัติตนใหเปนท่ีไววางใจ 

          (2) การพัฒนาทีมงาน การพัฒนาทีมงานเปนภาระหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน 

ในการปรับปรุงการสอนของครูในโรงเรียนใหประสบผลสำเร็จอยางมีความหมาย เนื ่องจากการศึกษา 

เปนการเรียนรูตลอดชีวิต  ครูเปนผูมีหนาที่ในการจัดการศึกษาจึงตองเรียนรูตลอดชีวิตดวย ดังนั้น 

ผูบริหารโรงเรียนจึงมีหนาที่หาแนวทางในการจัดการศึกษาไปพรอมกับการไดรับการศึกษาอยางตอเนื ่อง 

ของครูดวย ซึ่งแนวทางดังกลาวสามารถทำไดโดยการจัดบริการการศึกษาในโรงเรียน การประชุม 

เชิงปฏิบัติการการประชุมพบปะกับทีมงาน การเยี่ยมโรงเรียน จัดกิจกรรมการอานเกี่ยวกับวิชาชีพ 

เปนตน ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิผล ควรเปนกิจกรรมที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 

คือ เปนกิจกรรมที่มีความชัดเจน ตอเนื่อง ตรงประเด็นและสงผลตอการสอน เปนกิจกรรมเพื่อการติดตาม

ชวยเหลือครู เปนกิจกรรมที่สงเสริมการสังเกตระหวางเพ่ือนครดูวยกัน (Peer observation) ผูบริหาร

โรงเรียนควรมีสวนรวมในกิจกรรมดวย ควรมีการประชุมและวิเคราะหเกี่ยวกับทักษะที ่ใชในการประชุม 

เชิงปฏิบัติการเปนกิจกรรมเกี่ยวกับประสบการณในชั้นเรียนและการปรับปรุงทักษะตาง ๆ  ที่ประสบผลสำเร็จ 

เปนกิจกรรมเก่ียวกับการสงเสริมครูในการเปนผูนำ และเปนกิจกรรมซึ่งครมูีสวนรวมในการวางแผน 

          (3) การพัฒนาหลักสูตร จากสภาพของการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป

ทำใหบทบาทของผูนำทางวิชาการกลายเปนบทบาทที่สำคัญมากขึ้น เนื ่องจากประสิทธิผลของ

การศึกษาเปนประเด็นที่ซับซอน ผูนำทางวิชาการจึงตองเปนผูที่ทำงานรวมกับครูเพื่อนำไปสูการเปลี่ยนแปลง

ในชั้นเรียน ดังนั้นผูนำทางวิชาการจึงตองมีภาระหนาที่ในการพัฒนาหลักสูตร โดยการทำงานรวมกับ

ครู เพ่ือจะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
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          (4) การพัฒนากลุม การพัฒนากลุมเปนภาระหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน 

ที่สำคัญในการนำไปสูภาวะผูนำทางวิชาการการเรียนรูทักษะของการทำงานรวมกับกลุมเพื่อแกปญหา 

การเรียนการสอนเปนสิ่งสำคัญของผูนำทางวิชาการที่มีประสิทธิผล ผูบริหารโรงเรียนจะตองนำความรู

เก่ียวกับประสิทธิผลของกลุม รูปแบบของผูนำกลุม ความผิดปกติของการปฏิสัมพันธภายในกลุม และ 

การแกปญหาความขัดแยงไปใชในการพัฒนากลุม 

          (5) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือการวิจัยเหลานั้นไปใช 

ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง ซึ่งผูบริหารโรงเรียนมีภาระหนาที่ในการชวยเหลือและ

สนับสนุนเพ่ือใหสามารถวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองได 

          (6) การสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู การสรางบรรยากาศใหเอื้อตอ 

การเรียนรูเปนภาระหนาที่ที่สำคัญของผูบริหารโรงเรียน ในฐานะผูนำทางวิชาการผูบริหารโรงเรียนเปน

บุคคลสำคัญในการสงเสริมสภาพแวดลอมในโรงเรียนอันจะนำไปสูการเรียนรู ของนักเรียน สภาพแวดลอม 

ที่เอื้อตอการเรียนรูมีผลตอขวัญกำลังใจที่ดีของครู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที ่สูงข้ึน 

การสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูตองอาศัยความรวมมือทั้งจากผูบริหารและทีมงานในโรงเรียน 

เพื่อแยกแยะระหวางปจจัยที่สรางสรรค  บรรยากาศที ่เอื้อตอการเรียนรูกับปจจัยที่เปนอุปสรรค 

ตอการพัฒนาบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจึงตองหากลยุทธเพื่อใชในการสงเสริม 

สนับสนุนปจจัยที่สรางบรรยากาศในการเรียนรู และพิชิตปจจัยที่เปนอุปสรรคขัดขวางบรรยากาศ 

ในการเรียนรู โดยอาศัยความรวมมือระหวางผูบริหารโรงเรียน และครูในโรงเรียน 

          (7) การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนเปนหัวใจ

ของชุมชน ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปนความสัมพันธที่มีประโยชนเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 

ผูบริหารโรงเรียนสามารถมีบทบาทในการนำชุมชน เปนผูสนับสนุนบรรยากาศการเรียนรูในโรงเรียน

ไดหลายทาง เชน เปนอาสาสมัครชวยงานในโรงเรียน เปนวิทยากรในชั้นเรียน เปนที่ปรึกษาในโรงเรียน 

เปนตน การที่ผูปกครองสนใจการศึกษาของนักเรียนเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ ้น ผู บริหารโรงเรียนสามารถเชื ่อมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดย 

การเปดโรงเรียนสู ช ุมชนใหผ ู ปกครองและชุมชนมีส วนในการตัดสินการกระทำของโรงเร ียน  

มีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน ตลอดจนใหคำแนะนำบทบาทของผูนำโรงเรียนสามารถเขาไป 

มีสวนรวมกับชุมชนโดยการใชเอกสารการเยี่ยมบาน การจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน 

        3)  ดานทักษะที่จำเปน (Skill Needed) ในการนำความรูไปสูการพัฒนาพฤติกรรม

การปฏิบัติงานที่มีสมรรถภาพ ผูบริหารโรงเรียนจำเปนตองมีทักษะภาวะผูนำ และทักษะทางเทคนิค 

ทักษะภาวะผู นำ (Leadership Skills) ประกอบดวยทักษะการติดตอสื ่อสาร ทักษะดานบุคคล ทักษะ 

การนิเทศ และทักษะการแนะแนวทางการตัดสินใจของกลุม สวนทักษะทางเทคนิค (Technical Skills) 
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ประกอบดวย ทักษะการตั้งเปาหมาย ทักษะการประเมินผลและการวางแผน ทักษะการสังเกตและ

ทักษะการวิจัยและประเมินผล ดังรายละเอียดตอไปนี ้

          (1) ทักษะการติดตอสื ่อสาร เปนทักษะของผู นำทางวิชาการที่มีความสำคัญ 

ในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนใชเวลาประมาณ 70–80 % ของเวลาทำงาน

ในการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น เวลาดังกลาวใชไปกับการฟง การพูด การเขียนและการอาน ซึ่งตามปกติ 

ในการฟงผูฟงมักจะไมเขาใจสิ่งที่ผูพูดพูดทั้งหมด แตจะรับรูไดประมาณ 1 ใน 4 สวน ดังนั้น การฟง 

ที่มีประสิทธิภาพจึงเปนการฟงอยางเอาใจใสตอสิ่งที่ผู พูดพูด ฟงอยางมีจุดประสงค โดยการแลกเปลี่ยน

ขอความและฟงโดยใชความจำชวยระลึกถึงสิ่งที่ไดฟง ดังนั้น การติดตอสื่อสารจึงเปนการติดตอ

แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันซึ่งผลลัพธก็คือความเขาใจ ความเขาใจจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือมีการแลกเปลี่ยน

ซึ่งกันและกัน ซึ่งผลลัพธก็คือความเขาใจ ความเขาใจจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการแลกเปลี่ยนทางความคิด 

ซึ่งทั้งสองฝายจะตองเห็นพองรวมกันในการแลกเปลี่ยนความคิด 

          (2) ทักษะดานบุคคล เปนทักษะที ่จำเปนสำหรับผู นำทางวิชาการและ 

เปนทักษะที่ชี้ขาดความสำเร็จของตำแหนงผูบริหารโรงเรียน เนื่องจากตำแหนงผูบริหารโรงเรียน 

เปนตำแหนงท่ีจะตองปฏิสัมพันธกับบุคคลทุกระดับ เชน บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน 

ทีมงาน นักเรียน เปนตน และตำแหนงผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูนำเปนผูกำหนดทิศทางของโรงเรียน 

ในการสรางความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่น จะตองประกอบดวยองคประกอบ 4 ประการที ่จำเปน  

คือ ความเชื่อถือหรือความไววางใจ (Trust) การจูงใจ การกระจายอำนาจ (Empowerment) และความเปน

เพื่อนในอาชีพ (Collegiality) เปนการสงเสริมการแลกเปลี่ยนความคิด การเปนผูชวยในการพัฒนา

ความกาวหนาทางวิชาชีพ ซึ่งสงผลตอนักเรียน 

          (3) ทักษะการนิเทศ หมายถึง ความสามารถของผูบริหารโรงเรียนในการเลือกใช

วิธีการนิเทศในแตละสถานการณไดอยางเหมาะสมที่สุด ซึ่งในการทำงานรวมกับครูแตละบุคคลหรือ

แตละกลุม ผูบริหารโรงเรียนจะตองกำหนดวิธีการที่เหมาะสมที่สุด วิธีการดังกลาวมีตั้งแตการนิเทศ

ทางออม การนิเทศแบบรวมมือไปจนถึงการนิเทศแบบเปนทางการ 

          (4) ทักษะการตัดสินใจรวมกัน เปนทักษะพื้นฐานที่ใชอธิบายวาทำอยางไร

จึงจะเกิดการตัดสินใจรวมกันขึ้นได ในการตัดสินใจรวมกันนั้น ผูบริหารโรงเรียนจะตองใชวิธีการเพื่อที่จะให

แนวคิด นโยบาย เปาหมายในการทำงานเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของกลุม ซึ่งผูบริหารควรเปดโอกาสใหสมาชิก

ในกลุมตัดสินใจวิธีดำเนินงานรวมกัน การตัดสินใจรวมกันจะนำไปสูความรับผิดชอบรวมกัน การตัดสินใจ

ประกอบดวยการตัดสินใจขางเดียว และการตัดสินใจที่มีการปรึกษาหารือ ซึ่งผูบริหารโรงเรียนตอง

เลือกใชแนวทางในการตัดสินใจใหเหมาะสม 

          (5) ทักษะการกำหนดเปาหมาย หรือทักษะการกำหนดวิสัยทัศนเปนสมรรถภาพ

ในการสรางมโนคติ และการถายทอดความตองการใหเกิดมโนคตินั้นอยางเหมาะสม โดยการชักจูงให
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บุคคลอ่ืนพิจารณาเปาหมายและรวมกิจกรรมดวยความกระตือรือรน จนทำใหวิสัยทัศนหรือเปาหมาย

นั้นถูกกำหนด และควบคุมจนกลายเปนการตั้งม่ัน การพิจารณาการกำหนดวิสัยทัศนสามารถพิจารณา

ไดตามขบวนการตอไปนี้ คือ การกำหนดมโนทัศนที ่เปนรูปธรรม การวิเคราะหปญหา อุปสรรค  

การกำหนดกลยุทธสำหรับเอาชนะอุปสรรค และการวิเคราะหและการทำงานเพื่อใหเปาหมายหรือ

วิสัยทัศนเปนผลสำเร็จ 

          (6) ทักษะการประเมินผลและการวางแผน เปนทักษะที่ใชในการประเมิน

และวางแผนการประเมินเพ่ือนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนของโรงเรียนใหไปสูความสำเร็จ ไดแก  

การใชเวลาสำหรับการวางแผน การประเมินสิ่งที่จำเปนสำหรับการเปลี่ยนแปลงในองคการโครงสราง

ขององคการจุดออน กิจกรรมที่ตองปฏิบัติ เปนตน ในการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนของโรงเรียนใหไปสู

ความสำเร็จจำเปนตองอาศัยความถูกตองแมนยำของขอมูลขาวสาร ซึ่งขอมูลขาวสารท่ีจำเปนสำหรับ

โรงเรียนนั้นสามารถเขาถึงไดมากมายหลายทาง เชน สอบถามจากผูเกี่ยวของ อานจากบันทึกของโรงเรียน  

การสำรวจแบบ Open–End และการใชเทคนิคเดลฟาย เปนตน นอกจากนี้ในการประเมินผลจำเปนตองมี 

การวางแผนการประเมินเพื่อที่การประเมินเปนไปไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับจุดประสงค 

ผูบริหารโรงเรียนสามารถเลือกใชเทคนิคในการประเมินผลและการวางแผนไดหลายวิธี เชน แผนภูมิ

ของแกนท (Gant Charts) โปรแกรมการประเมินผล (PERT) เทคนิค PPBS การบริหารโรงเรียน 

โดยยึดวัตถุประสงค (MBO) เปนตน 

          (7) ทักษะการสังเกต เนื่องจากครูเปนผูมีสวนรวมที่มีสมรรถภาพในองคการ

ผูบริหารโรงเรียนสามารถอำนวยความสะดวกตอการเปลี่ยนแปลงโดยเปนผูจัดเตรียมใหผลสะทอน

กลับตอครู โดยใชวิธีการสังเกตใหเปนประโยชน การสังเกตเปนกิจกรรมที่ผู บริหารโรงเรียน ทำการสังเกต 

การเรียนการสอนอยางเปนระบบ มีวิธีการสังเกตหลายวิธีข้ึนอยูกับจุดประสงคท่ีตั้งไว เชน การสังเกต

เพ่ือแนะนำการสอน การสังเกตเพ่ือชวยใหครูไดทราบผลสะทอนกลับของการสอนเพื่อปรับปรุงงาน เปนตน 

          (8) ทักษะการวิจัยและการประเมินผล ในการวิจัยและการประเมินผลที่ดี

ควรมีความชัดเจน ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่จะตองวิเคราะหความสำเร็จของโปรแกรมการสอนและ

กำหนดการเปลี่ยนแปลงที่จำเปน สำหรับการทำใหโปรแกรมการสอนเปนผลสำเร็จ ในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงโปรแกรมการสอนจะตองทำบนพื้นฐานของขอมูลเกี่ยวกับ

นักเรียนและผลลัพธที่ไดรับหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางการสอน ซึ่งตองมาจากขอมูลที่กวางขวาง 

ครอบคลุมและเชื่อถือได 
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        ถวิล มาตรเลี่ยม (2545) ไดกำหนดองคประกอบของภาวะผูนำทางวิชาการไว  

8 ดาน คือ 

        1)  การกระตุนใหครูตระหนักและเห็นดวยในการพัฒนาโรงเรียนและคาดหวัง 

ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงข้ึน 

        2)  การมีบทบาทสำคัญในการใชกลยุทธเพ่ือปรับปรุงงานดานวิชาการ 

        3)  การสรางสิ่งจูงใจใหครูและใชระบบการใหรางวัลที่สนับสนุนงานวิชาการ 

        4)  การติดตามดูแลความกาวหนาดานวิชาการ 

        5)  การใชทรัพยากรบุคคลและวัสดุอยางสรางสรรค 

        6)  การสรางสภาพแวดลอมโรงเรียนใหปลอดภัยและเปนระเบียบ 

        7)  การติดตามดูแลการปฏิบัติการสอนของคร ู

        8)  การสังเกตการสอนของครูและใหขอมูลยอนกลับ 

     2.4.2 กระบวนการบริหารวิชาการ 

        กระบวนการบริหารงานวิชาการสามารถนำกระบวนการของนักการศึกษามาประยุกตใช

ในการบริหารงานเพ่ือใหการบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพตามแนวคิดของนักการศึกษา ดังนี้ 

        ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2535) ไดแสดงทัศนะวา การบริหารงานวิชาการมอง

ในแงของกระบวนการ หมายถึง กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยางที่เกี ่ยวของกับการปรับปรุง 

การเรียนการสอนใหดีขึ ้น ตั้งแตการกำหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 

ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและจุดมุงหมายของการศึกษา 

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน กระบวนการบริหารงานวิชาการการจัดการศึกษามุงใหผูเรียน  

มีความเปนเลิศทางดานวิชาการควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรมที่เกิดขึ้นในตัวผูเรียน 

        ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2549) ไดใหความหมายของกระบวนการบริหารงานวิชาการ 

หมายถึง ขั้นตอนในการดำเนินงาน เพื่อใหผลงานมีประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายที่

กำหนดไวและไดแบงกระบวนการบริหารงานวิชาการไว 5 ขั้นตอน  

        1)  ขั้นการวางแผน (Planning) เปนขั้นเตรียมการโดยเริ่มจากการวิเคราะห

สภาพปญหาและความตองการ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไปรวมท้ังวิเคราะหความเปนไปไดแลว

จึงหาทางเลือกที่ดีที่สุด กำหนดเปาหมายและวัตถุประสงค จัดแผนงาน โครงงาน จัดกิจกรรมที่นำไปสู

การปฏิบัติ การวางแผนวิชาการจะเกี่ยวของกับการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธตาง ๆ  

การวิเคราะหจุดเดนหรือจุดแข็ง หาจุดออนหรือสิ่งที่ตองการปรับปรุงพัฒนาการวิเคราะหโอกาส และ 

การจัดการเชิงรุก รวมท้ังสิ่งที่ยังเปนอุปสรรคตาง ๆ 
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        2)  ขั ้นการจัดองคกร (Organizing) ในสายงานวิชาการมีการจัดองคกรและ

ระบบโครงสรางโดยที่ผูบริหารมอบความรับผิดชอบ ใหกับผูชวยหรือรองผูบริหารใหทำหนาที่วิชาการ

และแบงงานไปตามลักษณะงานในแตละกลุมวิชา แผนกวิชา ภาควิชา คณะวิชา เปนตน อยางไรก็ตาม 

การบริหารงานวิชาการจะตองมีคณะกรรมการบริหารวิชาการ ซึ่งประกอบดวยผูแทนของหนวยงาน ภายใน 

ดูแล ควบคมุ สงเสริม ใหการปฏิบัติวิชาการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการบริหารวิชาการจำเปนตองจัดฝาย

รับผิดชอบแตละงานไวอยางชัดเจน  

        3)  ขั ้นการจัดดำเนินการ (Processing) เปนขั ้นดำเนินงานตามแผนและโครงการ 

หรือกิจกรรมที ่วางไวตามบทบาทหนาที่ของแตละฝายในขั ้นของการวางแผนและการจัดองคการ

ผูบริหารทำหนาที่คอยกำกับ ใหคำปรึกษา ติดตาม ประเมิน ใหขวัญกำลังใจ สงเสริมใหปฏิบัติกิจกรรม

ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ และผูบริหารจะทำหนาที่ 

เปนผูนิเทศงานภายในตามกระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพ 

ของผลผลิต  

        4)  ขั ้นการนิเทศภายใน (Supervising) ในการบริหารงานวิชาการจำเปนตองอาศัย

กระบวนการนิเทศภายใน ซึ่งผูบริหารตองควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผล พรอมทั้ง ใหขวัญ

กำลังใจ และกระตุนใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนกระบวนการที่ผูบริหารทำกิจกรรมรวมกับ

ผูสอนหรือผูปฏิบัติงานการนิเทศภายในมีความหมายรวมถึงการนิเทศ เรื่องหลักสูตร และการสอนโดย

การพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงขึ ้น และเปาหมายที ่ตองการ คือ คุณภาพของผลผลิต ดังนั้น 

กระบวนการนิเทศภายใน ไดแก การคนควาวิเคราะหปญหาและความตองการ (Need Assessment)  

การเลือกและกำหนดทางเลือก (Alternative to Recasting) การใชขอมูลขาวสาร (Information) 

การปฏิบัติตามแผน (Doing) การประเมินผล (Evaluation) และการใหขวัญกำลังใจ (Reinforcement)  

        5)  ขั ้นการประเมินผล (Evaluating) เป นขั ้นการตรวจสอบความกาวหนา 

ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาวิชาการเปนระยะ ๆ เปนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค 

หรือเปาหมายที่กำหนดไววา มีปญหา มีความสำเร็จหรือไม มีอุปสรรคอะไรบางที่ตองแกไขควรดำเนินการ 

ปรับปรุงแกไขอยางไร โดยประเมินทั้งตัวปอน กระบวนการ ผลผลิตและสภาพบริการทั่วไป เพื่อหา

รูปแบบในการพัฒนาการปฏิบัติงานครั้งตอไป  

        กระทรวงศึกษาธิการ (2546ข) ไดเสนอแนะกระบวนการบริหารงานวิชาการวา

ตองดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้ 

        1)  การศกึษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ 

        2)  การวางแผน  

        3)  การดำเนินงานตามแผน  

        4)  การประเมินผล  
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     2.4.3  การทำงานเปนทีม 

      Woodcock (1989) กลาวถึง การทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพไวประกอบดวย 

        1)  มีความสมดุลในบทบาท คือ มีการผสมผสานกันในความแตกตางของความสามารถ

ของแตละบุคคล โดยใชความแตกตางไดอยางเหมาะสมในสถานการณที่แตกตางกัน  

      2)  มีเปาหมายที่ชัดเจนและเห็นดวยกับเปาหมาย โดยเต็มใจที่จะยอมรับและ

ผูกพันกับเปาหมายนั้นอยางแทจริง  

      3)  มีการสื่อสารอยางเปดเผย มีการเผชิญหนากันอยางเปดเผย และมีความไววางใจ 

ซึ่งกันและกัน พูดกันอยางตรงไปตรงมา เขาใจตนเองเปนอยางดีและเขาใจผูอ่ืนภายในทีมดวย เมื่อมีปญหา

เกิดขึ้นตองแกปญหาดวยการเผชิญหนาซึ่งกันและกัน  

      4)  มีการสนับสนุนและจริงใจตอกันของสมาชิกในทีม ซึ่งสมาชิกในทีมจะสนับสนุน 

ซึ่งกันและกัน คอยใหความชวยเหลือ และรวมมือรวมใจกันอยางจริงจัง ใหโอกาสพูดถึงปญหาตาง ๆ 

ไดอยางอิสระ  

      5)  มีความรวมมือและมีการขัดแยงกัน เพื่อใหการทำงานของทีมบรรลุวัตถุประสงค

สมาชิกในทีม ตองใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน มีการใชประโยชนและประสานประโยชนซึ่งกันและกัน  

การวางแผนในการดำเนินงานตองใหสมาชิกมีสวนรวมดวย ความขัดแยงภายในทีมเปนไปในทางสรางสรรค

มากกวาทำลาย  

      6)  มีวิธีการปฏิบัติงานที่คลองตัว การทำงานของทีมจะมีลักษณะยืดหยุน การตัดสินใจ 

จะอาศัยขอมูลและขอเท็จจริงเปนหลัก  

      7)  มผีูนำทีมที่เหมาะสม ผูนำภายในทีมควรจะกระจายไปทั่วท้ังทีมไดตามสถานการณ

และจะตองเปนผูฟงท่ีดีดวย  

      8)  มีการทบทวนบทบาทการทำงานของทีมสม่ำเสมอ เพื่อแกไขขอบกพรองได

ทันทีการทบทวนอาจจะทำในระหวางปฏิบัตงิานหรือภายหลังงานเสร็จก็ได  

      9)  มีการพัฒนาบุคลากร มีแผนการในการพัฒนาสมาชิกในทีม เพื ่อจะได 

นำความรูความสามารถ มาใชในการทำงาน  

      10) มีสัมพันธภายในระหวางทีมดี การทำงานระหวางกลุมเปนไปในบรรยากาศ 

ของสัมพันธภาพที่ดีฟงความคิดเห็นและทำความเขาใจแนวคิดหรือปญหาของผูอื ่น พรอมที่จะให 

ความชวยเหลือเมื่อจำเปน  

      11) มีการติดตอสื่อสารที่ดีซึ่งการติดตอสื่อสารที่ดีนับเปนสิ่งจำเปนในทุกระดับ 

ขององคกรทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยสมาชิกทุกคนจำเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะและ 

ไดรับขอมูลในการติดตอสื่อสารอยางเพียงพอ 
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        Parker (1990) กลาวถึงการทำงานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ ไวดังนี ้ 

        1)  ตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีการกำหนดวิสัยทัศน จุดมุงหมายงานและ 

การวางแผนการปฏิบัติงานซึ่งสมาชิกตางยอมรับ  

        2)  มีความไมเปนทางการมีลักษณะสะดวกสบายและผอนคลาย  

        3)  สมาชิกมีสวนรวม ซึ่งสมาชิกจะถูกกระตุนใหเขาไปมีสวนรวมในการอภิปราย 

ใหมากขึ้น  

        4)  การเกิดความไมลงรอยกันเปนการนำไปสูการพัฒนาทีมใหการสนับสนุน

ความไมลงรอยกัน ไมเห็นพองตองกัน จะไมหลีกเลี่ยงหรือมีความรูสึกขัดแยง  

        5)  ยึดมติความเปนเอกฉันทในการตัดสินใจ และการตัดสินใจจะอยูบนความเห็น 

พองตองกันของสมาชิกทั้งหมด หลีกเลี่ยงการลงคะแนนเสียง  

        6)  มีการติดตอสื่อสารแบบเปดเผย มีการติดตอสื่อสารอยางเปดเผยไมซอนเรน  

        7)  มีการมอบหมายงาน บทบาท มีการแบงงานกันอยางชัดเจน  

        8)  แลกเปลี่ยนทัศนะเรื่องภาวะผูนำ ในขณะที่มีผูนำอยางเปนทางการ สมาชิก

ทุกคนในทีมตองแลกเปลี่ยนทัศนะเรื่องพฤติกรรมของผูนำที่มีประสิทธิผล  

        9)  ความสัมพันธกับภายนอก ทีมตองใหความสนใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ

ของทรัพยากร ความนาเชื่อถือจากองคกรภายนอก  

        10)  มีความหลากหลาย ทีมตองมีมุมมองที่กวาง มีความหลากหลายทั้งกระบวนการ

ทำงานและทักษะในการทำงาน  

        11)  มีการประเมินตนเอง ทีมตองยุติการตรวจสอบวาสิ่งที ่ดีเปนอยางไร แตควรให 

มีการประเมินตนเองวาไดมีการพัฒนาตนเองใหดีขึ้นกวาเดิมหรือไม 

        นุชนาฎ จันทรา (2552) กลาวถึง ปจจัยสูความสำเร็จในการทำงานเปนทีม ดังนี ้ 

        1)  บรรยากาศของการทำงานมีความเปนกันเอง อบอุน มีความกระตือรือรน 

และสรางสรรค ทุกคนชวยกันทำงานอยางจริงจังและจริงใจ ไมมีรองรอยที่แสดงใหเห็นถึงความเบื่อหนาย  

        2)  ความไววางใจกัน (Trust) เปนหัวใจสำคัญของการทำงานเปนทีม สมาชิกทุกคน 

ในทีมควรไววางใจซึ่งกันและกันได ซื่อสัตยตอกัน สื่อสารกันอยางเปดเผย ไมมีลับลมคมใน  

        3)  มีการมอบหมายงานอยางชัดเจน สมาชิกทีมงานเขาใจวัตถุประสงค เปาหมาย 

และยอมรับภารกิจหลักของทีมงาน  

        4)  บทบาท (Role) สมาชิกแตละคนเขาใจและปฏิบัติตามบทบาทของตน และเรียนรู

เขาใจในบทบาทของผูอื่นในทีม ทุกบทบาทมีความสำคัญ รวมทั้งบทบาทในการชวยรักษาความเปนทีมงาน 

ใหมั่นคง เชน การประนีประนอม การอำนวยความสะดวก การใหกำลังใจ เปนตน  
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        5)  วิธีการทำงาน (Work Procedure) สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณา คือ  

          (1) การสื่อความ (Communication) การทำงานเปนทีมอาศัยบรรยากาศ  

การสื่อความที่ชัดเจนเหมาะสมซึ่งจะทำใหทุกคนกลาที่จะเปดใจ แลกเปลี ่ยนความคิดเห็น และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน จนเกิดความเขาใจ และนำไปสูการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  

          (2) การตัดสินใจ (Decision Making) การทำงานเปนทีมตองใชการตัดสินใจ 

รวมกัน เมื่อเปดโอกาสใหสมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็น และรวมตัดสินใจแลวสมาชิกยอมเกิด  

ความผูกพันท่ีจะทำในสิ่งท่ีตนเองไดมีสวนรวมตั้งแตตน  

          (3) ภาวะผูนำ (Leadership) คือ บุคคลที่ไดรับการยอมรับจากผูอื ่น การทำงาน

เปนทีมควรสงเสริมใหสมาชิกทุกคนไดมีโอกาสแสดงความเปนผูนำ (ไมใชผลัดกันเปนหัวหนา) เพื่อให

ทุกคนเกิดความรูสึกวาไดรับการยอมรับ จะไดรูสึกวาการทำงานเปนทีมนั้น มีความหมาย ปรารถนา 

ที่จะทำอีก 

           (4) การกำหนดกติกา หรือกฎเกณฑตาง ๆ ที่จะเอื้อตอการทำงานรวมกัน

ใหบรรลุเปาหมาย ควรเปดโอกาสใหสมาชิกไดมีสวนรวม ในการกำหนดกติกาหรือกฎเกณฑที่จะนำมาใช

รวมกัน  

        6)  การมีสวนรวมในการประเมินผลการทำงานของทีม ทีมงานควรมีการประเมินผล 

การทำงานเปนระยะ ในรูปแบบทั้งไมเปนทางการและเปนทางการโดยสมาชิกทุกคนมีสวนรวม 

ในการประเมินผลงานทำใหสมาชิกไดทราบความกาวหนาของงาน ปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้ง 

พัฒนากระบวนการทำงาน หรือการปรับปรุงแกไขรวมกัน ซึ่งในที่สุดสมาชิกจะไดทราบวาผลงาน 

บรรลุเปาหมายและมีคุณภาพมากนอยเพียงใด  

        7)  การพัฒนาทีมงานใหเขมแข็ง  

          (1) พัฒนาศักยภาพทีมงาน ดวยการสรางแรงจูงใจทางบวก สมาชิกมีความสัมพันธ

ที่ดีตอกัน มีการจัดกิจกรรมสรางพลังทีมงาน เกิดความมุงม่ันท่ีจะทำงานใหประสบผลสำเร็จ  

          (2) การใหรางวัล ปจจุบันการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

ไมเอื้อตอการทำงานเปนทีม สวนใหญจะพิจารณาผลการทำงานเปนรายบุคคล ดังนั้น ระบบรางวัลที่เอื ้อตอ 

การทำงานเปนทีม คือ การที่ทุกคนไดรางวัลอยางยุติธรรมทุกคน คือ ควรสนับสนุนการใหรางวัลแก

การทำงานเปนทีมในลักษณะที่วางอยูบนพ้ืนฐานการใหรางวัลกับกลุม (Group Base Reward System) 
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     2.4.4  ขอบขายการบริหารงานวิชาการ  

            ขอบขายของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษามีความหลากหลาย                

ซึ่งอาจจะมีจำนวนมากหรือนอยยอมแตกตางไปตามสภาพและขนาดของโรงเรียน ซึ่งมีผูศกึษาหลายทาน

ไดกำหนดขอบขายไว ดังนี ้

         Miller (1965) กลาวถึงขอบขายของการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ประกอบดวย  

สิ่งสำคัญ 4 ประการ นั่นคือ การจัดโปรแกรมการเรียน การปฏิบัติตามโปรแกรม การติดตามการเรียน

การสอนและการจัดกิจกรรมการสอน  

         Faber and Shearron (1970)  ไดกำหนดขอบขายของการบริหารงานวิชาการโรงเรียน

ออกเปน 6 ดาน คือ การจัดวัตถุประสงคของหลักสูตร การจัดเนื ้อหาของหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช  

การจัดอุปกรณการสอน การนิเทศการสอน และการสงเสริมครูประจำการ 

         กระทรวงศึกษาธิการ (2546ก) ไดกำหนดขอบขายของการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนจำนวน 12 ดาน เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 แกไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดังนี ้ 

         1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

         2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  

         3)  การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา  

         4)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

         5)  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา  

         6)  การพัฒนาแหลงเรียนรู  

         7)  การนิเทศการศึกษา  

         8)   การแนะแนวการศึกษา 

         9)   การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

         10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน  

         11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น  

         12) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน  

และสถาบันอ่ืนที่จัดการศกึษา 

         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550) ไดกำหนดขอบขาย และ

อำนาจหนาที่ของสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการไวดังนี ้ 
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         1)  การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี ่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร

ทองถ่ิน  

         2)  การวางแผนงานดานวิชาการ 

         3)  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  

         4)  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  

         5)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  

         6)  การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

         7)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  

         8)  การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  

         9)  การนิเทศการศึกษา  

         10) การแนะแนว  

         11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  

         12) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

         13) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น  

         14) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  

         15) การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา  

         16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใชในการสถานศึกษา  

         17) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) ไดกำหนดขอบขายและ

ภารกิจของสถานศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ดานวิชาการ

ดังนี ้

        1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

         2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  

         3)  การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา  

         4)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

         5)  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา  

         6)  การพัฒนาแหลงเรียนรู  

         7)  การนิเทศการศึกษา  

         8)  การแนะแนวการศึกษา 

         9)  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา  
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         10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน  

         11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น  

         12) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

และสถาบันอ่ืนที่จัดการศกึษา 

        จากแนวคิดของนักวิชาการและหนวยงานทางการศึกษาที ่กลาวมาขางตนสวนใหญ  

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบขายของการบริหารงานวิชาการไวสอดคลองและคลายคลึงกัน แตกตาง

เพียงรายละเอียดปลีกยอยเทานั้น สำหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู วิจัยไดสรุปและสังเคราะหขอบขายของ 

การบริหารงานวิชาการที ่เหมาะสมกับบริบทของโรงเร ียนเทพศิร ินทรร มเกลา ตามขอบขายและ 

ภารกิจของสถานศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาดานวิชาการ 

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552) ไดแก 1) ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) 

ด านการพ ัฒนากระบวนการเร ียนร ู   3) ด านการว ัดผล ประเม ินผล และเท ียบโอนผลการเร ียน  

4) ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

6) ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู  7) ดานการนิเทศการศึกษา 8) ดานการแนะแนวการศึกษา  

9) ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) ดานการสงเสริมความรูทางวิชาการ

แกชุมชน 11) ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 12) ดานการสงเสริม

และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 

     2.4.5 ระบบดิจิทัลเพ่ือการบริหารงานวิชาการ 

     นักวิชาการและนักการศกึษาไดใหแนวคิดการนำระบบดิจิทัลเพ่ือการบริหารงาน

วิชาการไวดังนี ้

     กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ใหความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารมาใชในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดจึงกำหนด

นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาขึ้นเพ่ือสนับสนุน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาและเพื่อเปนการปองกันภัย

ทางอินเทอรเน็ตโดยใหผูเรียนผูสอนบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนไดใชประโยชนและเขาถึง

การบริการไดจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามความเหมาะสมจึงมีนโยบายสงเสริม 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาดังนี ้

        1)  จัดใหมีระบบสารสนเทศขอมูลขาวสารและจัดใหมีระบบสารสนเทศขอมูลขาวสาร

และระบบปองกันภัยทางอินเทอรเน็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการ รวมทั้ง

ประโยชนเพ่ือการเรียนรูสำหรับชุมชนและประชาชนในทองถิ่น 



 
 
 
 
 

47 
 

        2)  จัดใหผูสอนบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถ 

ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชนในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

อยางสรางสรรคและปลอดภัย พรอมกับการปลูกฝงคานิยมที่ดีงามในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม 

        3)  สงเสริมการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชวยสอน

และชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู จัดใหมีระบบปองกันสื่อที่ไมพึงประสงคที่

เผยแพรมาในระบบอินเทอรเน็ตแกผูเรียนและผูสอน 

        4)  สงเสริมและจัดใหมีการวิจัยและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารเพ่ือการเรียนรูและการจัดทำศูนยขอมูลเพื่อพัฒนาสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

        5)  ประสานและจัดใหเกิดการมีสวนรวมระหวางหนวยงานทั้งภาครัฐเอกชน

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดหาแบงปนและแลกเปลี่ยนทั้งดานซอฟตแวรและฮารดแวร 

ใหเพียงพอในการใชประโยชนและในการจัดการเรียนการสอน  

        6)  ใหบริการทางวิชาการแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นองคกรเอกชนชุมชน

เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือขายสารสนเทศลดชองวาง

ระหวางผูเรียนในเมืองกับชนบท 

        ชินวัตร  เจริญนิตย (2564) ไดกลางถึง การใชเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศึกษา ผูบริหารจำเปนตองอัปเดตความรูในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลอยูตลอดเวลา มีการปรับตัว

ใหพรอมสำหรับโลกแหงขอมูล โดยเฉพาะขอมูลระบบ Big Data การเปนที่ปรึกษาในดานเทคโนโลยี 

จะทำใหชวยเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานวิชาการที่ดีขึ้นได ตลอดจนใหความสำคัญกับกระบวนการพัฒนา

บุคลากรใหสามารถเรียนรูและเขาใจ สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับพื้นฐานได พรอมทั ้งปรับปรุง

กฎระเบียบใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป รวมทั้งใหความสำคัญในการสรางประสบการณ

ใหกับบุคลากรเพ่ือสรางความผูกพันและดึงคนเกงคนรุนดิจิทัลใหเขามาในองคกร เม่ือมีการพัฒนาดาน

บุคลากร งานดานตาง ๆ โดยเฉพาะงานวิชาการก็จะไดรับการพัฒนาไปดวย 

        พระอันต ธมฺมวิริโย (นามทอง), สุนทร สายคำ, และ ประจิตร มหาหิง (2564) 

กลาวถึง การบริหารงานวิชาการในยุคดิจิทัลท่ีสำคัญประกอบดวย  

      1)  ดานหลักสูตรสถานศึกษา  

      2)  ดานกระบวนการเรียนการสอน   

      3)  ดานการใชสื่อการเรียนการสอน   

      4)  ดานการวัดผลประเมินผล 
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        จิตประสงค ทมะนันต, พงษธร สิงหพันธ, และ สุวิมล โพธิ ์กลิ ่น (2564) กลาวถึง 

รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมยุคใหมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผลมีองคประกอบดังนี ้ 

      1)  หลักการประกอบดวย การบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมยุคใหม  

      2)  จุดมุงหมาย ประกอบดวย การมีสวนรวมโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใช

ในการบริหารงานวิชาการ 

      3)  กลไกการดำเนินการประกอบดวย การมีสวนรวมจากบุคคลทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร  

      4)  การดำเนินการประกอบดวย การมีสวนรวมโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามา

ใชในการบริหารงานวิชาการทั้ง 4 ดาน คือ การวางแผนงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู และการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

      5)  การประเมินผล ประกอบดวย การประเมินประสิทธิผลจากการมีสวนรวม

ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

      6)  เงื่อนไขความสำเร็จ ประกอบดวย ความพึงพอใจและความสมัครใจเขามา 

มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 

3.  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพผูเรียน 

   3.1 ความหมายของคุณภาพผูเรียน 

     กระทรวงศึกษาธิการกำหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552–2561 

ซึ่งมีวิสัยทัศนที่ใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพในป 2561 โดยมีการปฏิรูปการศึกษาและ

การเรียนรูอยางเปนระบบใน 3 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู

ของคนไทย การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพและการสงเสริม 

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและการจัดการศึกษา และยังไดกำหนดกรอบ

แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไว 4 ประการ ไดแก การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม การพัฒนา

คุณภาพครูยุคใหม และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหมมีนักการศึกษา นักวิชาการและ

หนวยงานไดใหความหมายของคุณภาพผูเรียนไวดังนี ้ 

     กระทรวงศึกษาธิการ (2553) กำหนดคุณภาพผู เรียน คือ คุณภาพในตัวผูเรียนที่มี 

ความครอบคลุมในดานความสามารถและทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะที่จะชวยเสริมสรางใหผูเรียน 

มีคุณภาพบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตรซึ่งกำหนดไวดังนี ้ 

1)   ดานความสามารถและทักษะ 

       ป.1–3 อานออก เขียนได คิดเลขเปน มีทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะ 

การสื่อสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย  
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       ป.4–6 อานคลอง เขียนคลอง คิดเลขคลอง มีทักษะการคิดพื ้นฐาน ทักษะชีวิต 

ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย  

       ม.1–3 แสวงหาความรูดวยตนเอง มีทักษะการคิดข้ันสูง ใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 

ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย  

       ม.4–6 แสวงหาความรูเพื่อการแกปญหา ใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู ใชภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) มีทักษะการคดิขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย  

     2)  ดานคุณลักษณะ ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู  

อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ 

     พรอมพิไล บัวสุวรรณ (2554) กลาววา คุณภาพผูเรียน หมายถึง ผูเรียนมีความสามารถ

ตามเปาหมายของหลักสูตร คือ เปนคนเกง และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตาม 

เกณฑทีก่ำหนดมีความรูและทักษะที่จำเปนในการดำรงชีวิตดวยความพอเพียง และเปนคนดี ผูเรียนมี

ทักษะทางสังคมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุขในการทำงานและอยูรวมในสังคมอยางมีความสุข  

     ภัคพร บุญเคลา (2555) กลาววา ค ุณภาพ คือ คุณสมบัต ิเฉพาะหรือลักษณะ 

ที่จำเปน อันบอกถึงความเปนเลิศ การมีมาตรฐานความเหมาะสมกับวัตถุประสงคหรือความสามารถ

สนองตอบผู ใชบริการ ความพอใจของผูใชบริการ คุณภาพจึงหมายถึง ตัวชี ้วัดความสำเร็จและ

ความกาวหนาของบุคคลในหนวยงานนั้น สวนคุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะที่ดีหรือ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนและกระบวนการในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุ

เปาหมายที่กำหนดไวทั้งในดานผลผลิตและผลลัพธของการดำเนินงาน ซึ่งแสดงถึงความสามารถ 

ในการตอบสนองความตองการและความจำเปนสำหรับผูเรียนและสังคมปจจุบัน สำหรับกระบวนการ

ที่ทำใหเกิดคุณภาพทางการศึกษาแกนักเรียน ประกอบดวย กระบวนการจัดการบริหาร หลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสภาพแวดลอมของชุมชนและ

ทองถ่ิน ตองมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน คำวา “คุณภาพผูเรียน” (Students Quality) มีความหมาย 

เชนเดียวกับคำวา “คุณภาพการศึกษา” หมายถึง คุณลักษณะที ่พึงประสงคของผู  เร ียนและ

กระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งแสดงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการ

และความจำเปนสำหรับผูเรียนและสังคมปจจุบัน คุณภาพการศึกษา เปนตัวบงชี้ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาที่มุงหวังในผลลัพธ คือ นักเรียน มีความรูความสามารถในเนื้อหา

ตามจุดประสงคของหลักสูตรสามารถนำความรูความสามารถไปประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม  

เปนพลเมืองท่ีดีในสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม   

     วิสิทธิ์ศักดิ์ ชัยเกิด (2559) กลาววา คุณภาพผูเรียน หมายถึง คุณลักษณะที่ตองการใหเกิดขึ้น 

กับผูเรียน ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในเกณฑดี และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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     สรุป คุณภาพผูเรียน หมายถึง คุณลักษณะที่มีในตัวผูเรียนทั้งดานความรู ความสามารถ 

ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน ซึ่งเปนผลที่เกิดจากศักยภาพและคุณภาพการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษาและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 

   3.2 คุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 ไดกำหนด มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน 

เปนสำคัญ แตละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี ้(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561) 

      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน  

      1)  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

            (1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  

            (2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแกปญหา  

           (3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  

            (4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

            (5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

            (6)  มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  

      2)  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  

            (1)  การมีคณุลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

            (2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  

            (3)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  

            (4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม  

      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

      1)  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  

      2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

      3)  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผู เรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 

ทุกกลุมเปาหมาย  

   4)  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

   5)  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  

   6)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  
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   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  

   1)  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได  

   2)  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู  

   3)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

   4)  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน  

   5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด 

การเรียนรู 

     สรุปไดวา คุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน คือ 

คุณภาพในตัวผูเรียนที่มีความครอบคลุมในดานความสามารถและทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะที่จะชวย

เสริมสรางใหผู เรียนมีคุณภาพบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร อันประกอบไปดวย ผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการของผูเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

   3.3 องคประกอบของคุณภาพผูเรียน 

      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550) ไดกำหนดองคประกอบในการพัฒนา

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ไวดงันี้ 

1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

        การวัดผลสัมฤทธิ์เปนเครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบผลการเรียนรูของผูเรียนที่เกิด

จากการจัดการเรียนการสอนของผูสอนวาผูเรียนมีความรูความสามารถในแตละรายวิชามากนอย

เพียงใด (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545) ซึ่งไดมีผูใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี ้

(1)  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “Achievement” แปลวา ไดรับหรือผลสำเร็จทางการศึกษา 

นักวิชาการและนกัวจิัยการศึกษาหลายทานไดใหความหมายไวดังนี้ 

         Good (1973) กลาววา ผลสัมฤทธิ์หมายถึง ความสำเร็จความคลองแคลว  

ความชำนาญในการใชทักษะหรือประยุกตใชความรูตาง ๆ ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงหมายความวา 

ความรูหรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรูวชิาตาง ๆ สามารถสังเกตไดจากผลการทดสอบของครูผูสอน

หรือผูรับผิดชอบในการสอน เปนความสามารถหรือคุณลักษณะของผูเรียนที่เกิดข้ึนหลงัจากการเรยีน

การสอนนั่นเอง  

         Anastasi (1982) สรุปไววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกับองคประกอบ

ทางดานสติปญญาและไมใชสติปญญาอันไดแกองคประกอบดานเศรษฐกิจ สังคม แรงจูงใจและ

องคประกอบอ่ืน ๆ  
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         ทิศนา แขมมณี, เฉลิมชัย พันธเลิศ, และ ภาษิต ประมวลศิลปชัย (2548) กลาววา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การเขาถึงความรู การพัฒนาทักษะดานการเรียน ซึ่งอาจพัฒนาจาก

คะแนนสอบที่กำหนดใหคะแนนที่ไดจากการทำงานที่ครูมอบหมายใหหรือทั้งสองอยาง 

         ชวาล แพรัตกุล (2552) ใหความหมายวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนความสำเร็จ

ในดานความรูทักษะและสมรรถภาพดานตาง ๆ ของสมอง นั ่นคือ สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนควรจะ

ประกอบดวยสิ่งสำคัญอยางนอย 3 สิ่ง คือ ความรู ทักษะ และสมรรถภาพของสมองดานตาง ๆ 

         อรทัย จันใด (2553) กลาววา ผลสัมฤทธิท์างการเรียน หมายถึง ความรู ความสามารถ

ในการที่จะพยายามเขาถึงความรูหรือทักษะซึ ่งเกิดจากการกระทำที่ประสานกันตองอาศัยความพยายาม 

อยางมาก ทั้งองคประกอบทางดานที่เกี่ยวของกับสติปญญาและองคประกอบที่ไมใชสติปญญาแสดงออกมา 

ในรูปของความสำเร็จ ซึ่งสามารถวัดไดดวยเครื่องมือทางจิตวิทยาหรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ั่วไป 

         ศุภชัย มาตาชาติ (2556) ใหความหมายวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ คะแนน 

ที่เกิดขึ้นจากการวัดผลจากความรูและความเขาใจในเนื้อหาทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติที่กำหนดไว 

ตามจุดประสงคการเรียนรูที่อยูในรูปของตวัเลขและสัญลกัษณ  

         ไพโรจน คะเชนทร (2556) ใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา คือ 

คุณลักษณะ รวมถึงความรู ความสามารถของบุคคลอันเปนผลมาจากการเรียนการสอน หรือมวล

ประสบการณทั้งปวงที่บุคคลไดรับจากการเรียนการสอน ทำใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ในดานตาง ๆ ของสมรรถภาพทางสมอง ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อเปนการตรวจสอบระดับความสามารถ

สมองของบุคคลวาเรียนแลวรูอะไรบาง และมีความสามารถดานใดมากนอยเทาไร  ตลอดจนผล 

ที่เกิดขึ้นจากการเรียนการฝกฝนหรือประสบการณตาง ๆ ทั้งในโรงเรียน ที่บาน และสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ 

รวมทั้งความรูสึก คานิยม จริยธรรมตาง ๆ ก็เปนผลมาจากการฝกฝนดวย 

         สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสำเร็จในดานความรูทักษะ

และสมรรถภาพดานตาง ๆ ของผูเรียนซึ่งเกิดจากการเรียนรูของผูเรียน 

   2)  ลกัษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

      ลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีหลายลักษณะ โดยจะกลาวถึง 2 ดาน 

ดังนี้ (อุทุมพร จามรมาน, 2535)  

       (1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานสมอง จําแนกเปน 6 ระดับ ดังนี้  

       – ผลสัมฤทธิ์ดานความจําเปนสิ่งที่สําคัญทางการเรียน ความจําเปน ตัวเสริม 

ใหเกิดความรูความสามารถในการเรียน ความจําเปนผลสัมฤทธิ์พื้นฐานกอนการแสดง ความสามารถใน

ระดับสูงขึ้น  

       – ผลสัมฤทธิ์ดานความเขาใจ เปนการแสดงความสามารถในระดับสูงขึ้น

กวาความจํา  
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       – ผลสัมฤทธิ์ดานการนําไปใชเปนการนําความรูที ่ไดเรียนไปแลวไปใช  

ในสถานการณอ่ืนที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการบรรลุจุดมุงหมายของการนําไปใช  

       – ผลสัมฤทธิ์ดานการวิเคราะห เปนการแยกแยะเนื้อหาใหเปนสวนยอย 

แลวระบุสวนยอยกับสวนยอยหรือกับสวนใหญ  

       – ผลสัมฤทธิ์ดานการสังเคราะห เปนการนําสิ่งที่วิเคราะหมาผสมผสาน  

เปนเรื่องใหม  

       – ผลสัมฤทธิ์ดานการประเมินความสามารถในดานการประเมินเพื่อให  

ไดคุณคาบางอยาง ถือวาเปนข้ันสุดทายของการพัฒนาทางสังคมของผูเรียน กลาวโดยสรุปผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดานสมองขึ้นอยูกับความสามารถ ทักษะและประสบการณของผูเรียนแตละบุคคลซึ่งมีผลตอ 

การเรียนรู ไดแก ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะหและการประเมินผล  

     (2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานจิตใจ เปนสิ่งที่เปนนามธรรมและมีขอบเขต 

กวางมาก ตั้งแตการรับรูจนถึงความพึงพอใจในคุณคา แบงยอยเปน  5 ระดับ ดังนี ้ 

       – ขั้นการรับรู เปนระดับตํ่า หมายถึง การที่บุคคลแตละคนเปดใจอยาก 

รับรูวาเกิดอะไรข้ึนภายนอกบาง คือ การรูตัวและการตั้งใจรับรูเพ่ิม  

       – ขั้นการตอบสนอง เปนขั้นที่นักเรียนไดแสดงตอบตอคน สิ่งของและ 

ปรากฏการณ  

       – ขั้นการแสดงคณุคาเปนข้ันท่ีมีการรับรูคณุคา  

       – ขั้นการสรางมโนทัศนของคณุคาเปนข้ันการสรางความเขาใจ  

       – ขั้นการแสดงลักษณะเปนขั้นการแสดงบุคลิกนิสัยของบุคคลเหลานั้น 

ออกมา  

       สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนสิ่งที่มองไมเห็นโดยขึ้นอยู กับ

ความสามารถของแตละบุคคล โดยสามารถแบงออกเปนลําดับขั้นของการเรียนรู โดยเริ่มตนจาก 

ขั้นของการเปดใจอยากรับรูสิ่งตาง ๆ ขั้นของการแสดงออกสิ่งตาง ๆ ที่ไดรับรู ขั้นของการรับรูคุณคา

ของสิ่งที่รับรู ขั้นของการสรางความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่รับรูแลวบันทึกไวในสมอง และขั้นสุดทาย คือ 

ขั้นของการแสดงลักษณะนิสัยของแตละคนออกมา 
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       3)  องคประกอบของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     Anastasi (1982) ไดกลาววา ผูเรียนจะประสบความสําเร็จทางการศึกษา 

ไดดีเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับองคประกอบดังตอไปนี ้ 

     (1)  องคประกอบดานสติปญญา (Intellectual–Factor) เปนความสามารถ 

ในการคดิของบุคคล อันเปนผลมาจากการสะสมของประสบการณตาง ๆ รวมถึงความสามารถที่ติดตัว 

มาแตกำเนิด โดยความสามารถเหลานี้วัดไดหลายแบบ เชน วัดความถนัดทางการเรียน ความคิด 

สรางสรรค ความสามารถในการแกปญหา สมรรถภาพทางสมอง เปนตน ซึ่งองคประกอบ ดานสติปญญา

เปนปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

     (2)  องคประกอบที่ไมใชทางดานสติปญญา (Non Intellectual–Factor)  เชน 

เพศ อายุ แผนการเรียน อันดับการเลือก รายไดของบิดามารดา นิสัยในการเรียน เจตคติในการเรียน 

ตลอดจนสภาพแวดลอมของสถานศึกษา เปนตน  

     บุญชม ศรีสะอาด (2524) ไดกลาวถึง องคประกอบที่มีผลตอการเรียนรูของ 

ผูเรียน ดังนี ้ 

     (1)  ดานพื้นความรูเดิมของผูเรียน เชน ความรูเดิมเกี่ยวกับรายวิชา คะแนน

สอบจบของการศึกษาในอดีต เปนตน  

     (2)  ดานสถานภาพทั่วไปของนักศึกษา เชน คุณลักษณะของนักศึกษา ฐานะ 

เศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวของนักศึกษา เปนตน  

     (3)  เจตคติของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอน  

     (4)  เจตคติของนักศึกษาที่มีตอรายวิชา  

     (5)  ดานลักษณะกิจกรรมนอกชั้นเรียนของนักศึกษา  

     (6) ดานพฤติกรรมการสอนของผู สอนตามการรับรูของผูเรียน เชน การชี ้แนะ 

การมีสวนรวม การชมเชย หรือใหรางวัล และการมอบหมายงานใหนักศึกษาทํา เปนตน  

     กัมปนาท ศรีเชื้อ (2550) ไดกลาววา ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน มีองคประกอบ  

2 ประการไดแก  

     (1)  องคประกอบทางดานสติปญญา  

     (2)  องคประกอบที่มิไดเก่ียวของกับสติปญญา  

     ขนิษฐา บุญภักดี (2552) ไดสรุปถึงองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนโดยเฉพาะในดานที่มิไดเก่ียวของกับสติปญญา ไวดังนี ้ 

     (1)  องคประกอบทางดานรางกาย (Physical Factors) ไดแก อัตราการเจริญเติบโต 

สุขภาพรางกาย ขอบกพรองทางรางกาย และลักษณะทางรางกาย  
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     (2)  องคประกอบทางดานความรู (Love Factors) ไดแก ความสัมพันธของ

บิดา มารดา ความสัมพันธของบิดากับลูก ความสัมพันธระหวางลูก ๆ และความสัมพันธระหวาง

สมาชิกในครอบครัว  

     (3)  องคประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม (Cultural and Socialization Factors) 

ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเปนอยูของครอบครัว สภาพแวดลอมทางบาน การอบรมเลี้ยงดู

และฐานะเศรษฐกิจทางบาน  

     (4)  องคประกอบทางความสัมพันธในหมู เดียวกัน (Peer Group Factors) 

ไดแก ความสัมพันธของนักเรียนกับเพ่ือนวัยเดียวกัน ทัง้ทางบานและทางโรงเรียน  

     (5)  องคประกอบทางการพัฒนาตนเอง (Self Development Factors) ไดแก 

สติปญญา ความสนใจ ทัศนคติของนักเรียนตอการเรียน  

     (6)  องคประกอบทางการปรับตัว (Self–Adjustment Factors) ไดแก ปญหา 

การปรับตัว การแสดงออกทางอารมณ เห็นไดวาองคประกอบทางดานที่ไมไดเก่ียวของกับสติปญญามี

อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ซึ ่งมีอยูหลายประการทั้งที ่อยูภายในตัวผู เรียนและที ่เกิดจาก

สภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งบางองคประกอบจะสงเสริมการเรียนรูบางองคประกอบอาจเปนอุปสรรค

ในการเรียนรู  

     จากการศึกษาองคประกอบของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถสรุปไดวา 

ผูเรียนจะประสบความสําเร็จในการเรียนประกอบดวยองคประกอบทางดานสติปญญา ซึ่งไดแก 

ความรูความสามารถของแตละบุคคลที่ไดจากการสะสมประสบการณและระดับสติปญญาที่ไดมา  

แตกำเนิด และองคประกอบที่ไมไดเกี่ยวของกับระดับสติปญญา ซึ่งมีอยูภายในตัวผูเรียนหรืออาจ  

เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกก็ได 

       4)  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

         ไพศาล หวังพานิช (2526) กลาววา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนการตรวจสอบ

ระดับความสามารถหรือความสําเร็จในการเรียนของแตละบุคคล ซึ่งสามารถวัดได 2 แบบตามจุดมุงหมาย 

และลักษณะวิชาที่สอบ ดังนี้  

         (1) การวัดดานปฏิบัติ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติ 

หรือทักษะของผู เร ียน โดยมุ งเนนใหผู เรียนไดแสดงความสามารถดังกลาวในรูปการกระทําจริง 

ใหออกมาเปนผลงานไดโดยใชขอสอบภาคปฏิบัติ  

         (2) การวัดดานเนื้อหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 

อันเปนประสบการณการเรียนรูของผูเรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตาง ๆ สามารถวัด

ไดโดยใชขอสอบสําหรับวัดผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจไดมาจากกระบวนการ 

ที่ไมตองอาศัยการทดสอบที่เรียกวา Nontesting Procedures เชน การสังเกตหรือตรวจการบาน 
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หรืออาจอยูในรูปของการที่ไดมาจากการเรียนหรืออีกวิธีหนึ่งอาจวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนดวย 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ัวไป ซึ่งมักอยูในรูปแบบของเกรดที่ไดจากการเรียนเนื่องจากไดผล 

ที่เชื่อถือไดมากกวา อยางนอยกอนที่จะทําการประเมินผลการเรียนของผูเรยีน ผูสอนจะตองพิจารณา 

องคประกอบอื่น ๆ จึงดีกวาการแสดงขนาดความสําเร็จหรือความลมเหลวจากการทดสอบนักเรียน 

ดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทัว่ ๆ ไปเพียงครั้งเดียว  

         พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545) ไดกลาววา เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดแก 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) ซึ่งนักวัดผลและนักการศึกษา มีการเรียกชื่อแตกตางกัน  

เชน แบบทดสอบความสัมฤทธิ์ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ หรือแบบสอบผลสัมฤทธิ์ โดยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ 

เปนแบบทดสอบที่ใชวัดความรู ทักษะและความสามารถทางวิชาการที่ผู เรียนไดเรียนรูมาแลววาบรรลุผล 

ตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวเพียงใด ซึ่งไดแบงประเภทของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้ 

         (1) แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง เปนแบบทดสอบที่มุ งวัดผลสัมฤทธิ ์ของ

ผูเรียน เฉพาะกลุมที่สอน เปนแบบทดสอบที่ผูสอนสรางขึ้นใชกันโดยทั่วไปในสถานศึกษา  มีลักษณะ

เปนแบบทดสอบขอเขียน ซึ่งแบงออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี ้ 

           – แบบทดสอบอัตนัย เปนแบบทดสอบที่กำหนดคําถามหรือปญหาให 

แลวใหผูตอบเขียนโดยแสดงความรู ความคิด เจตคติไดอยางเต็มที่   

           – แบบทดสอบปรนัย หรือแบบใหตอบสั ้น ๆ เปนแบบทดสอบที่กำหนดให

ผู สอบเขียนตอบสั้น ๆ หรือมีคําตอบใหเลือกแบบจํากัดคําตอบ ผู ตอบไมมีโอกาสแสดงความรู 

ความคิดไดอยางกวางขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบชนิดนี้ แบงออกเปน 4 แบบ คือ 

แบบทดสอบถูก – ผิด แบบทดสอบเติมคํา แบบทดสอบจับคู และแบบทดสอบเลือกตอบ  

         (2)  แบบทดสอบมาตรฐาน เปนแบบทดสอบที่มุ งวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

ทัว่ ๆ ไป  ซึ่งสรางโดยผูเชี่ยวชาญมีการวเิคราะหและปรับปรุงอยางดีจนมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

         วนิดา ดีแปน (2553) ไดกลาววา การวัดและการประเมินผลการเรียน คือ

กระบวนการตรวจสอบผูเรียนวาไดพัฒนาไปถึงจุดหมายปลายทางของหลักสูตรและมีคุณลักษณะ 

ทีพึ่งประสงคเปนไปตามที่กำหนดหรือไม รวมทั้งเปนสิ่งที่ทําใหทราบวาผูเรียนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากนอยเพียงใด โดยการวัดและการประเมินผลการเรียนมีจุดประสงค คือ การจัดตําแหนงเพื่อเปน 

การวัดวาผูเรียนแตละคนมีความรูหรือทักษะเพียงพอหรือไม ซึ่งจะทําใหทราบจุดเดน จุดดอยของผูเรียน

เปนการประเมินพัฒนาการของนักเรียน แลวนําไปทํานายเพื่อเปนการแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ 

หรือศึกษาตอ นําไปประเมินคาซึ่งจะกระทําเมื่อการสอนสิ้นสุดลง 
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         ดังนั้น จึงสรุปไดวา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถทดสอบโดยใช 

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หรือไดจากกระบวนการที่ไมตองใชแบบทดสอบ เชน การสังเกต การตรวจ 

การบานที่ไดรับมอบหมายหรืออาจอยูในรูปของผลการเรียนหรือเกรดที่ไดจากการเรียนในรายวิชา 

นั้น ๆ จะพบวาการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นิยมใชกันทั่วไปมักอยูในรูปแบบของคะแนนหรือ  

เกรดที่ไดจากการเรียน 

     2)  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

       (1) ความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงค 

         มีนักวิชาการและหนวยงานใหความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

นักเรียนไว ดังนี้ 

         กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ใหความหมายของ คุณลักษณะอันพึงประสงค

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 วา ลักษณะที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน  

เปนคุณลักษณะที่สังคมตองการในดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสำนึก สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน

ในสังคมไดอยางมีความสุข ทัง้ในฐานะพลเมืองโลกและพลโลก   

         สุกัญญา คุมกลาง (2553) สรุปความหมายไววา คุณลักษณะอันพึงประสงค 

หมายถึง  คุณลักษณะที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนอันเปนคุณลักษณะที่สังคมตองการในดานการมี 

คุณธรรม จริยธรรม คานิยม บุคลิกลักษณะนิสัยที่ดีงาม ดังนั้น สถานศึกษาแตละแหงอาจจะกำหนด 

คุณลักษณะอันพึงประสงคไมเหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพปญหาความตองการตลอดจน วิสัยทัศน

ของสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน คณะกรรมการพัฒนาและประเมินผล

คุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาเปนผูกำหนด โดยอาศัยขอมูลที ่ ไดจากการศึกษา 

ความตองการของผูปกครอง ชุมชน และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน   

         สุรีย พูลสวัสดิ์ (2554) สรุปความหมายไววา คุณลักษณะอันพึงประสงค 

หมายถึง  ลักษณะที่ีแสดงออกอันเปนลักษณะเฉพาะประจำตัวของเด็กนักเรียนซึ่งเปนที่ยอมรับและ

บุคคลทัว่ไปมีความพึงพอใจ 

         อภิชาติ ออนเอม (2559) สรุปความหมายไววา คุณลักษณะอันพึงประสงค 

หมายถึง  ลกัษณะที่ีีดีที่สังคมตองการในดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสํานึกการอยูรวมกับผูอื่น

ไดอยางมีความสุขที่ตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถกำหนด เพิม่เติมจากท่ีกำหนด

ไวในมาตรฐานการเรียนรู ของกลุ มสาระการเรียนรู ตาง ๆ  ตามสภาพปญหา และสภาพการเปลี่ยนแปลง 

ของชุมชนหรือสังคม 
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         นิวัฒน สินไชย (2560) สรุปความหมายไววา คุณลักษณะอันพึงประสงคของ

นักเรียน (Desired Characteristics) หมายถึง ลักษณะที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนเปนลักษณะที่ 

สังคมตองการในดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม เปนสิ่งที่นักเรียนควรยึดถือปฏิบัติเปน 

พฤติกรรมที่ดีบุคคลสวนใหญเห็นวาดีงามถูกตอง เกิดประโยชนตอตนเองและสังคม  

         ดังนั้นสามารถสรุปไดวา คุณลักษณะอันพึงประสงค หมายถึง ลักษณะที่

ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน อันเปนคุณลักษณะที่สังคมตองการในดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 

จิตสํานึก บุคลิกลักษณะนิสัยที่ดีงาม สามารถอยูรวมกันกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข 

       (2)  ความสําคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค 

     กระทรวงศึกษาธิการ (2553) กลาววา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และที ่แกไขเพ่ิมเติม ไดกลาวไวในมาตรา 23 24 และ 26 เก่ียวกับการจัดการศึกษา ตองเนน

ความสําคัญทั้งความรูและคุณธรรมการจัดการความรูตองบูรณาการความรูดานตาง ๆ เชน ความรู

เกี่ยวกับตนเองทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ทักษะ 

ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอยางมีความสุข โดยตองผสมผสานความรูเหลานั้นใหได

สัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไว

ในทุกรายวิชาและใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเร ียนโดย พิจารณาจากพัฒนาการของผู เร ียน 

ความประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคูไปในกระบวน 

การเรียนการสอนตามความเหมาะสมในแตละระดับและรูปแบบการศึกษาดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ 

จึงมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรูมุ งมั่นขยายโอกาสทางการศึกษา ใหเยาวชน 

ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพอยางกวางขวางและท่ัวถึงโดยคำนึงถึงการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดานครอบคลุม 

ทั้งดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา  นอกเหนือจากการยกระดับคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน

การศึกษา นอกจากนี้ ยังไดสงเสริมและสรางความตระหนักใหกับผูเรียนมีจิตสํานึกในคุณคาปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันทสันติวิธแีละประชาธิปไตย 

         ศักดิ์สกล จันแสน (2558) สรุปไววา  ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหกับ

นักเรียนนั้นไมใชแคการใหความรูทางวิชาการเทานั้นแตตองใหความสําคัญ ทั้งทางดานความรูและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ดีที่ผูเรียนที่ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยที่สถานศึกษาจะตองรวมกับ

ชุมชนกําหนดเปาหมายในการพัฒนานักเรียนดานคุณธรรมจริยธรรมคานิยมที่สอดคลองกับสภาพ

ปญหาความจำเปนของชุมชน และทองถ่ิน โดยคำนึงถึงสภาพเปนจริงของนักเรียน และควรพัฒนา

นักเรียนอยางรอบดาน ครอบคลุมทั้งพฤติกรรม จิตใจ สติปญญาเพ่ือสรางความตระหนักใหนักเรียน 

มีจิตสํานึกที่ดี ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยที่ถูกตอง เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คานิยมรวมทั้งวิถี

ชีวิตที่จะนำไปสูการพัฒนาที่ยัง่ยนื มีศักยภาพในการทีจ่ะศึกษาตอและในการประกอบอาชีพตอไป  
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         อภิชาติ ออนเอม (2559) สรุปไววา การจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนนั้น 

ตองใหความสําคญัทั้งในดานความรูและคุณลักษณะอันพึงประสงคทีด่ีที่ผูเรียนพึงมีเพ่ือใหผูเรียนไดรับ

การศกึษาทีม่ีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการพัฒนาผูเรียนในทุก ๆ ดาน ครอบคลุมท้ังพฤติกรรม จิตใจและ

ปญญา ตองสงเสริมและสรางความตระหนักใหผูเรียนมีจิตสํานึกที่ดี ดำเนินชีวิตตามวิถี ประชาธิปไตย

ที่ถูกตองเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คานิยม รวมทั้งวิถีชีวิตที่จะนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและ 

มีศกัยภาพในการที่จะศึกษาตอและในการประกอบอาชีพตอไปในอนาคต  

         นิวัฒน สินไชย (2560) สรุปไววา คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 

มีความสําคัญ เพราะเปนลักษณะที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนเกิดการพัฒนาอยางรอบดาน ครอบคลุม

ทั ้งพฤติกรรม ความสามารถทางการเรียนรู  คุณธรรมจริยธรรมที ่จะเจร ิญเติบโตเปนกำลังหลัก 

ในการพัฒนาประเทศชาติตอไป  

         สรุปไดวา คุณลักษณะอันพึงประสงคมีความสําคัญและจำเปนอยางยิ่งตอ 

การพัฒนาผู เรียนซึ ่งเปนเยาวชนของชาติใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติอยาง 

เหมาะสมและสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกต ิ

       (3)  องคประกอบของคุณลักษณะอันพึงประสงค 

           กระทรวงศึกษาธิการ (2553) กลาวถึงคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

ไว 8 ประการซึ่งสถานศึกษาตองมีความเขาใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางชัดเจน โดย

พิจารณาจากนิยามตัวชี้วัดพฤติกรรมบงชี้ของคุณลักษณะอันพึงประสงค ซึ่งมีรายละเอียดดงันี้ 

           ขอที่ 1 รักชาต ิศาสน กษัตริย  

           รักชาติ ศาสน กษตัริย หมายถึง คณุลกัษณะที่แสดงออกถึงการเปนพลเมืองดี

ของชาต ิธำรงไวซึง่ความเปนชาติไทยศรัทธายึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  

        ตัวชี้วัด   

– เปนพลเมืองดีของชาติ  

         – ธำรงไวซึ่งความเปนชาติไทย  

         – ศรัทธา ยึดมัน่และปฏิบตัตินตามหลักศาสนา  

– เคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย  

         ผูท่ีรักชาต ิศาสน กษัตริย คือ ผูทีม่ีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเปนพลเมืองดี

ของชาติมีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจเชิดชูความเปนชาติไทย ปฏิบัตตินตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ

และแสดงความจงรักภกัดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
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         ขอที่ 2 ซื่อสัตยสุจริต 

         ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกตอง 

ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองและผูอ่ืน ทัง้กาย วาจา ใจ 

         ตัวชี้วัด 

         – ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทัง้กาย วาจา ใจ 

         – ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอผูอ่ืน ทั้งกาย วาจา ใจ 

         ผูท่ีมีความซื่อสัตยสุจริต คือ ผูที่ประพฤติตรงตามความเปนจริงทั้งกาย วาจา ใจ

และยึดหลกัความจริงความถูกตองในการดำเนินชีวติ มีความละอายเกรงกลัวตอการกระทำผดิ 

         ขอที่ 3 มีวินัย 

         มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในขอตกลงกฎเกณฑ 

และระเบียบขอบังคบัของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

         ตัวชี้วัด 

         ปฏิบัติตามขอตกลงกฎเกณฑระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว โรงเรียนและ

สังคม ผูที่มีวินัย คือ ผูที ่ปฏิบัติตนตามขอตกลงกฎเกณฑระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน

และสังคม เปนปกตินิสัย ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น 

         ขอที่ 4 ใฝเรียนรู  

         ใฝเรียนรู หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามใน 

การเรียน แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

         ตัวชี้วัด 

         – ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรมการเรียนรู  

         – แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห สรุปเปนองคความรู และสามารถนำไปใช

ในชีวิตประจำวนัได  

         ผูท่ีใฝเรียนรู คือ ผูท่ีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน

และเขารวมกิจกรรมการเรียนรูแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยางสม่ำเสมอ 

ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรูสรุปเปนองคความรู แลกเปลี่ยน ถายทอดเผยแพร  

และนำไปใชในชีวิตประจำวนัได 

         ขอที่ 5 อยูอยางพอเพียง  

         อยูอยางพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอยางพอประมาณ 

มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุมกัน ในตัวทีด่ีและปรับตวัเพ่ืออยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
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         ตัวชี้วัด 

         – ดำเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม 

         – มีคณุธรรม มีภูมิคุมกันในตวัท่ีดีและปรับตวัเพ่ืออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

         ผูที่อยูอยางพอเพียง คือ ผูที่ดำเนินชีวิตอยางประมาณตน มีเหตุผลรอบคอบ

ระมัดระวัง อยูรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบ ไมเบียดเบียนผูอื่นเห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ  

มีการวางแผน ปองกันความเสีย่งและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง  

         ขอที่ 6 มุงมั่นในการทำงาน 

         มุ งมั่นในการทำงาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และ

รับผิดชอบในการทำหนาที่ีการงานดวยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อใหงานสำเร็จตามเปาหมาย  

         ตัวชี้วัด 

         – ตัง้ใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติทำหนาที่ีการงาน 

         – ทำงานดวยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อใหงานสำเร็จตามเปาหมาย  

         ผูที ่มุงมั่นในการทำงาน คือ ผูที ่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติ

หนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายดวยความเพียรพยายาม ทุมเทกำลังกายกำลังใจ ในการปฏิบัตกิิจกรรมตาง ๆ 

ใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายท่ีกำหนดดวยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน  

         ขอที่ 7 รักความเปนไทย  

         รักความเปนไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา 

รวมอนุรักษสืบทอดภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีศลิปะและวฒันธรรมใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

ไดอยางถูกตองและเหมาะสม  

         ตัวชี้วัด 

     – ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยและมีความกตัญู

กตเวที  

                     – เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสือ่สารไดอยางถูกตอง  

     – อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย  

     ผูที่รักความเปนไทย คือ ผูที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา ชื่นชม มีสวนรวม

เผยแพรภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัููกตเวที  

ใชภาษาไทยในการสือ่สารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

     ขอที ่8 มีจิตสาธารณะ  

     มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรม

หรือสถานการณที่กอใหเกิดประโยชนแกผูอื ่น ชุมชน และสังคม ดวยความเต็มใจ กระตือรือรนโดยไมหวัง 

ผลตอบแทน  
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     ตัวชี้วัด 

     – ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจและพึงพอใจ โดยไมหวังผลตอบแทน 

     – เขารวมกิจกรรมทีเ่ปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม  

     ผูที่มีจิตสาธารณะ คือ ผูท่ีมีลกัษณะเปนผูใหและชวยเหลือผูอื่น แบงปนความสุข

สวนตน เพ่ือทำประโยชนแกสวนรวม เขาใจ เห็นใจผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม อนุรักษ 

สิ่งแวดลอม ดวยแรงกาย สติปญญาลงมือปฏิบัติเพ่ือแกปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดในชุมชน 

โดยไมหวังสิ่งตอบแทน  

             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (2561)  ไดกำหนดคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคของนักเรียน ไดกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรฐานท่ี 1 มี 4 ตัวบงชี้ ดังนี ้

             – การมีคณุลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

             – ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย  

              – การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  

              – สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม  

      สรุปไดวา ลักษณะของนักเรียนที่พึงประสงคจะตองเปนบุคคลที่มีความสมบูรณ 

พรอมทัง้ดานรางกาย จิตใจ สติปญญาอารมณสังคม มีทักษะและปรับตัวไดเปนผูนำ ผูตามที่ดี มีความซื่อสัตย

ประหยัด พอเพียง ใฝรูใฝเรียน เปนแบบอยางที่ดีแกผูอ่ืนได ดังนั้นถาจะใหนักเรียนมีคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงคไดตองมีการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงคโดยใชเครื่องมือทางการบริหารที่เหมาะสม

กับบริบทของสถานศกึษา 

       (4)  การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค 

      การดำเนินการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนสวนหนึ่งของ 

การจัดการเรียนรูและการประเมินผูเรียน เพ่ือใหผานเกณฑตามที่สถานศึกษากําหนดทุกระดับการศึกษา 

เมื่อสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแลว ครูที่รับผิดชอบการจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนควรจะตองดำเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2553)  

     ขั้นตอนที ่1 ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน นิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้และเกณฑการใหคะแนน เพื่อพิจารณาวาตัวชี้วัดนั้น ครอบคลุม 

และสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของวชิา งานกิจกรรมที่รับผดิชอบหรือไมอยางไร  

     ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวคิดทฤษฏีหลักการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงค  

     ข ั ้นตอนที่  3 ศึกษาแนวปฏิบัติในการพัฒนาผู เร ียนวาจะดำเนินการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงคดวยวธิีใดดังนี ้
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     – บูรณาการในกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู  

     – จัดในกิจกรรมพฒันาผูเรียน 

     – จัดโครงการเพ่ีอพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค  

– ปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยสอดแทรกในกิจวัตรประจําวันของ 

สถานศึกษา  

     ข้ันตอนที ่4 ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียนกอนการพัฒนา 

       ขั้นตอนที่ 5 สรางหรือเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม/สอดคลองกับแนวปฏิบัติที่

เลือกดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 

       ขั้นตอนท่ี 6 ดำเนินการพัฒนาผูเรียนตามแนวทางที่กำหนดไวและประเมิน

เปนระยะ ๆ ผูเรียนท่ีไมผานเกณฑใหปรับปรุงการพัฒนาแลวประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด  

       ขั้นตอนท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาตอผูที่เกี ่ยวของ การดำเนินการวัดคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคของสถานศึกษาจะบรรลุผลไดนั้นจะตองอาศัยการบริหารจัดการและการมีสวนรวม 

จากทุกฝายดำเนินการพัฒนาทั้งในและนอกหองเรียนโดยมอบหมายภารกิจในการพัฒนาและประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงคในหองเรียน ใหครูผูสอนแตละกลุมสาระการเรียนรูเปนผูรับผิดชอบ โดย

สอดแทรกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคในชั่วโมงการเรียนการสอน/กิจกรรมโครงการหรือ 

ในโอกาสอ่ืน ๆ ซึ ่งมีแนวทางการดำเนินการหลายรูปแบบสถานศึกษาสามารถเลือกนำไปใชได 

ตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้ี (กระทรวงศกึษาธิการ, 2553)  

     รูปแบบที ่1 เปนรูปแบบที่เหมาะสําหรับสถานศึกษาที่มีความพรอมในดานทรัพยากร

ตาง ๆ คอนขางสูงถึงสูงมากและเหมาะสําหรับสถานศึกษาที ่ตองการเนนดานการพัฒนาผู เรียนใหมี

คุณลักษณะอันพึงประสงคสูความเปนเลิศ โดยมีนโยบายที่จะใหบุคลากรและครูทุกคนไดมีสวนรวม 

ในการพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคทุกขอตามที ่สถานศึกษากำหนด โดยจะมี

คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาเปนองคคณะบุคคล 

ในสถานศึกษาที ่คอยชวยเหลือคณะครูในกรณีที่พบวา นักเรียนบางคนมีปญหาที่ซับซอนและ 

ไมสามารถจะพัฒนาดวยกระบวนการธรรมดาไดมีความจำเปนตองทำกรณีศึกษา คณะกรรมการชุดนี้ 

จะทำงานรวมกับครูประจำชั้นหรือครูที ่ปรึกษาหรือครูคนอื่นที ่สนใจจะทำกรณีศึกษารวมกัน 

นอกจากนี้อาจนำสภานักเรียนเขามามีส วนรวมในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคดวย  

โดยสถานศึกษารับฟงความค ิดเห ็นของสภานักเร ียน ถึงว ิธ ีการที ่ เหมาะสมกับวัยของผู เร ียน 

ดวยกิจกรรมเสริม ซึ่งจะเนนการพัฒนาและตรวจสอบคุณลักษณะอันพึงประสงคทุกประการ

ตลอดเวลา ทั้งนี้สถานศึกษาอาจมีเปาหมายวานักเรียนรอยละ 90 ขึ้นไป จะตองมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคอยูใน ระดบั“ดี”เปนอยางนอย การประเมินรูปแบบนี้ ดำเนินการดงันี้ 
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   – คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา 

ทำความเขาใจกับคณะครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู รายวิชาครูที่ปรึกษา ครูผูดูแลกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนรวมกันพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนทุกคน ลักษณะและรวมกำหนดตัวชี้วัดหรือ

พฤติกรรมบงชี ้หรือพฤติกรรมที่แสดงออกของแตละคุณลักษณะตามที่คณะกรรมการพัฒนาและ

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาเพิ ่มเติมใหเหมาะสมกับธรรมชาติของวัยและ 

วุฒิภาวะของนักเรียน 

          – กำหนดวิธีการประเมินเกณฑและเครื่องมือคำอธิบายคุณลักษณะที่สถานศึกษา

เพ่ิมเติมใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินที่หลักสูตรแกนกลางกำหนด 

          – กำหนดระดับของพฤติกรรมที่บงชี้วาพฤติกรรม กำหนดระดับของพฤติกรรม 

ที่บงชี้วาพฤติกรรมนักเรียนอยู ในระดับเสี่ยง กลาวคือ การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

ผูเรียนดวยวิธีปกติอาจจะไมสามารถทำใหผูเรียนบรรลุตามเกณฑได มีความจำเปนที่ครูที่ปรึกษาและ

หรือครูประจำวิชารวมกันพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาจะตองใช

กระบวนการอ่ืนเขามาชวยในการแกปญหาโดยทำกรณีศึกษา  

    – เมื่อสิ้นภาคเรียนสิ้นปครูผูสอนสงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของนักเรียนทุกคนที่รับผิดชอบใหคณะกรรมการของสถานศึกษาซึ่งมีครูวัดผลเปนเลขานุการ 

– ครูวัดผลดำเนินการประมวลผลตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 

– นำเสนอผูบริหารสถานศกึษาเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

   รูปแบบที่ 2  เปนรูปแบบที่เหมาะสมกับโรงเรียนที่มีความพรอมปานกลาง 

กลาวคือ มีจำนวนบุคลากรครูที่ครบชั้นเรียน  มีครูพิเศษบาง ครูคนหนึ่งอาจตองเปนทั้งผูสอนและ

ทำงานสงเสริมรวมทั้งรับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอื่น ๆ ดวย สถานศึกษาประเภทดังกลาว 

สามารถเลือกใชรูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครูปแบบนี้โดยเลือกคุณลักษณะอันพึงประสงค

เฉพาะขอที่มีเนื้อหาใกลเคียงกับมาตรฐานหรือตัวชี้วัดในกลุมสาระนั้นที่ครูแตละคนรับผิดชอบเพื่อ

บูรณาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูและแผนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคในขอนั้น ๆ ดวย

ในคราวเดียวกัน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคก็ดำเนินการประเมินรวมกับตัวชี้วัดในแตละ

กลุมสาระการเรียนรูโดยการศึกษาคาดหวังวาเมื่อไดดำเนินการในภาพรวมแลว การพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงคจะครบทุกขอตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยดำเนินการดังนี้ 

          – คณะกรรมการการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

สถานศึกษารวมกับครูผูสอนรวมกันวิเคราะหมาตรฐานตัวชี้วัดเนื้อหาในกลุมสาระวิชาและพิจารณา

เลือกคุณลักษณะอันพึงประสงความีขอใดบางที่สอดคลองกับธรรมชาติวิชาที่ครูแตละคนรับผิดชอบ

รวมทั้งสอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวย 
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          – ครูผูสอนนำคุณลักษณะอันพึงประสงคที่คัดเลือกไวไปบูรณาการกับตัวชี้วัด

ของครูผูสอน  นำคุณลักษณะอันพึงประสงคที่คัดเลือกไวไปบูรณาการกับตัวชี้วัดของกลุมสาระ 

การเรียนรูดำเนินการพัฒนาและประเมินรวมกัน 

          – ครูผูสอนสงผลการประเมินใหครูวัดผลเพ่ือสรุปผลการประเมินและนำเสนอ

ผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

   รูปแบบที่ 3  เปนรูปแบบที่เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไมครบชั้น

หรือครบชั้นพอดีแตครูคนหนึ่งตองทำหลายหนาที่อีกทั้งความพรอมของทรัพยากรดานอื่น ๆ มีนอย

ดังนั้นการดำเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนควรเปดโอกาสใหชุมชน

อันไดแก พอแม ผูปกครอง ผูนำชุมชน ปราชญชาวบาน เขามามีสวนรวมในการประเมินดวย ซึ่งจะทำให 

ผลการประเมินมีความเที่ยงตรงมากขึ้น การพัฒนาและประเมินลักษณะอันพึงประสงคตามรูปแบบนี้ 

ครูประจำชั ้นและหรือครูประจำวิชารวมกันพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 

ทุกคน ทุกประการโดยดำเนินการดังนี ้

          – ครูประจำชั ้นหรือครูที ่ปรึกษาซึ ่งรับผิดชอบการสอนมากกวา 1 ชั ้นหรือ 1  

กลุมสาระใชการบูรณาการทุกกลุมสาระและคุณลักษณะที่พึงประสงคเขาดวยกันรวมกันพัฒนาและ

ประเมินโดยอาจใชการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริงเปดโอกาสใหชุมชนไดแก พอแม ผูปกครอง 

ผูนำชุมชน  ปราชญชาวบาน  รวมประเมินดวยทั้งนี ้กรณีที่มีนักเรียนบางคนไมผานการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงคขอใดครูรวมกับชุมชนดำเนินการพัฒนาจนกระทั่งทั้งสองฝายมีความเห็น

ตรงกันวานักเรียนมีคุณสมบัติตามเกณฑแลวจึงใหผานการประเมิน  

   – ครูประจำชั ้นหรือครูประจำวิชารวมกันสรุปผลการประเมินและนำเสนอ

ผูบริหารสถานศึกษาเพ่ืออนุมัติตอไป 

   สรุป การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาตามแนวคิด 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ไดวา การดำเนินการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาตองพิจารณา 

ถึงบริบทและความพรอมของสถานศึกษาเนื่องจากการศึกษาแตละแหงมีทรัพยากรในการบริหารแตกตางกัน 

นอกจากนี้ การที่สถานศึกษาจะบรรลุผลไดนั้นจะตองอาศัยการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อใหเกิด 

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
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4.  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ 

   4.1 ความหมายของรูปแบบ 

      คําวา “รูปแบบ” ตรงกับคําภาษาอังกฤษ “Model” เปนคําที่เขามามีบทบาทในการทําวิจัย

และวิทยานิพนธของนิสิตนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยใชคําวา รูปแบบ ตนแบบ แบบแผน แบบจําลอง 

เปนตน สําหรับในเอกสารฉบับนี้จะใชคําวา “รูปแบบ” เนื่องจากเปนคําที่ใชกันอยางแพรหลายในวงการวิจัย

และการศกึษา มีผูใหความหมายของรูปแบบ (Model) ไวดังนี้ 

      Good (1973) ไดใหความหมายของรูปแบบไว 4 ความหมาย คือ 1) เปนแบบอยาง

ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อเปนแนวทางในการสรางหรือทําซำ้ 2) เปนแผนภูมิหรือรูปสามมิติ ซึ่งเปนตัวแทน 

ของสิ ่งใดสิ ่งหนึ ่งหรือหลักการคิด 3) เปนตัวอยางเพื ่อการเลียนแบบ เชน ตัวอยางการออกเสียง 

ภาษาตางประเทศ เพื่อใหผู เรียนไดเลียนแบบ เปนตน และ 4) เปนชุดปจจัยหรือตัวแปรที ่มีความสัมพันธกัน  

ซึ่งรวมเปนตัวประกอบและสัญลักษณทางระบบสังคม อาจเขียนเปนสูตรคณิตศาสตรหรืออาจจะบรรยาย 

เปนภาษาก็ได  

      Willer (1986) กลาววา รูปแบบเปนการสรางมโนทัศนเกี่ยวกับชุดของปรากฏการณ 

โดยอาศัยหลักการของระบบรูปนัยและมีจุดมุงหมาย เพื่อการทําใหเกิดความกระจางชัดของนิยาม  

ความสัมพันธและประพจนที่เก่ียวของ  

     ศิริชัย กาญจนวาสี (2550) ไดใหความหมายของรูปแบบไววาอาจเปนเพียงการจําลอง 

ความจริง หรืออาจมีลักษณะเปนทฤษฎี หรืออาจเปนการเชื่อมโยงทฤษฎีสูรูปธรรมของการปฏิบัตไิด            

     ทิศนา แขมมณี (2551) ไดใหความหมายรูปแบบ หมายถึง ตัวแทนที่สรางขึ้นเพ่ือ

อธิบายพฤติกรรมของลักษณะบางประการของสิ่งที่เปนจริงอยางหนึ่ง หรือเปนเครื่องมือทางความคิด  

ที่บุคคลใชในการหาความรูความเขาใจปรากฏการณ  

      สรุปไดวา รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่สรางขึ้นจากการศึกษาคนควาจากแนวคิดทฤษฎีและ

หลักการตาง ๆ และพัฒนาใหมีความเหมาะสมในการนำไปใช ประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ เพ่ือ

แสดงหรืออธิบายปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่งที่เกิดขึ้น เพื่อใหงายตอการทำความเขาใจ ตลอดจนใช

เปนแนวทางในการดำเนินงาน ในการวิจัยครั้งนี้หมายถึง รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่ประกอบดวย 

องคประกอบตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลและสงผลตอคุณภาพ

ผูเรียนของโรงเรียน 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

67 
 

   4.2 ประเภทของรูปแบบ 

      นักวิชาการหลายทานไดแบงประเภทของรูปแบบไวหลายลักษณะซึ่งแตกตางกันไป ดังนี้ 

      ทิศนา แขมมณ ีและคณะ (2548) ไดสรุปรูปแบบที่นิยมใชกันอยูทั่วไป 4 ลักษณะ คือ  

     1)  รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ ไดแก ความคิดที่แสดงออกในลักษณะของการเปรียบเทียบ 

สิ่งตาง ๆ  อยางนอย 2 สิ่งขึ้นไป รูปแบบลักษณะนี้ใชกันมากทางดานวิทยาศาสตรกายภาพ สังคมศาสตร 

และพฤติกรรมศาสตร  

     2)  รูปแบบเชิงภาษา ไดแก ความคิดที่แสดงออกผานทางภาษา (พูดและเขียน)  

     3)  รูปแบบเชิงแผนผัง ไดแก ความคิดที ่แสดงออกผานทางแผนผัง แผนภาพ ไดอะแกรม  

กราฟ เปนตน  

     4)  รูปแบบเชิงสาเหตุ ไดแก ความคิดที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชิงสาเหตุ ระหวาง

ตัวแปรตาง ๆ ของสภาพการณ/ปญหาใด ๆ 

     Smith et al. (1980) จำแนกประเภทของรูปแบบออกเปนดังนี ้ 

     1)   รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ไดแก  

       (1) รูปแบบคลายจริง (Iconic Model) มีลักษณะคลายของจริง เชน เครื่องบินจำลอง 

หุนไลกา หุนตามรานตัดเสื้อผา เปนตน  

       (2)  รูปแบบเหมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคลายปรากฏการณจริง เชน 

การทดลองทางเคมีในหองปฏิบัติการกอนจะทำการทดลองจริงเครื่องบินจำลองที่บินได หรือเครื่องบิน 

เปนตน  

     2)  รูปแบบเชิงสัญลักษณ (Symbolic Model) ไดแก  

       (1) ร ูปแบบขอความ (Verbal Model) หรือรูปแบบเชิงค ุณภาพ (Qualitative 

Model) รูปแบบนี้พบบอยมากที ่ส ุด เปนการใชข อความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยยอ เชน  

คำพรรณนา ลักษณะงาน คำอธิบายรายวิชา เปนตน ผูสรางทฤษฎีระบบกลาววา การมีรูปแบบที่เปน

ขอความนั้น แมบางครั้งจะเขาใจไดยากแตก็ยังดีกวาไมมีรูปแบบเสียเลยเพราะอยางนอยก็เปนแนวทาง

ในการสรางรูปแบบประเภทอ่ืนตอไป  

       (2)  รูปแบบทางคณิตศาสตร (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ 

(Quantitative Model) เชน สมการและโปรแกรมเชิงเสน เปนตน  

     นิคม ทาแดง (2536) โดยแบงรูปแบบออกเปน 4 แบบ คือ แบบไอโคนิก แบบอนาล็อก 

แบบสัญลักษณ และแบบแนวคิด แตในที่นี ้ไดรวมรูปแบบ แนวคิดและแบบสัญลักษณ ไวกับแบบ 

อนาล็อกเพื่อความเขาใจงายเพราะทั้งสองแบบเปนประเภทเดียวกัน ดังนี้ 
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       1)  รูปแบบระบบแบบไอโคนิก (Iconic Models) เปนการจำลองระบบดวย ภาพเหมือน 

ภาพถาย หรือสัญลักษณโครงสรางทางกายภาพ ในระบบทางการศึกษารูปแบบระบบไอโคนิก  

ความเหมาะสมที ่จะใชกับระบบทางการศึกษาระดับการสอนและระดับประสบการณการเร ียน  

ระบบการทดลองทางวิทยาศาสตร ระบบการผลิตผลงานดวยอาชีพเฉพาะอยางตาง ๆ เปนตน  

       2)  ระบบแบบอนาล็อก (Analog Models) เปนระบบเทียบเหมือนที ่ใชส ิ ่งแทนที่ 

กำหนดขึ้นแทนสวนประกอบ องคประกอบ และกระบวนการเปลี่ยนแปลงของระบบจริง สามารถลด 

ความสลับซับซอนของระบบจริงและแสดงเฉพาะสวนสำคัญของระบบทำใหเขาใจระบบโดยสวนรวม  

ไดงาย ชึ่งสามารถแสดงไดดวยภาษา (Language Analog) แผนภูมิ (Flow Chart) แผนที่ (Map) และ

กราฟ (Graph)  

        3)  รูปแบบระบบแบบอนาล็อกภาษา ประกอบดวยสวนที่เปนปณิธาน และเปาหมาย 

(Mission Statement) เกณฑการออกแบบระบบ (Design Criteria) เปาหมายเชิงปฏิบัต ิ(Performance 

Goals) สวนที่เปนปจจัยนำเขาผลลัพธ (Inputs/Outputs) หมายความวา ในระบบยอย คือ ระบบปจจัย 

นำเขาจะตองมีผลลัพธออกมา การใสปจจัยจึงจะบรรลุวัตถุประสงคสวนที่เปนผลลัพธ/ปจจัยนำเขา 

(Outputs/Inputs) (หมายความวา สวนที่เปนผลลัพธบางสวนจะตองเปนปจจัยนำเขาสำหรับวงจร 

ผลยอนกลับดวย และขอความสวนท่ีเปนวงจรยอนกลับที่มีคนเปนหลัก)  

     4)  รูปแบบระบบแบบอนาล็อกแผนภูมิ เปนการใชสัญลักษณตาง ๆ แทนสวนประกอบ 

องคประกอบและกระบวนการเปลี ่ยนแปลง ใชเสนหัวลูกศรแทนทิศทางการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนยาย 

ของขอมูลตาง ๆ  

      5)  รูปแบบระบบแบบอนาล็อกแผนภาพ โดยเนนโครงสรางที่ไมละเอียด เทากับภาพ แต

ใชสัญลักษณแทนสวนประกอบองคประกอบและกระบวนการเปลี่ยนแปลงของระบบ อาจใชหลายภาพ

หรือหลายแผนแทนการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตาง ๆ  

     6)  รูปแบบระบบแบบอนาล็อกแผนที่ เปนการใชสัญลักษณแทนสวนประกอบและ 

องคประกอบตาง ๆ ในสถานที่จริง  

     7)  รูปแบบระบบแบบอนาล็อกกราฟ ใชระยะแกน X และ Y แทนสวนประกอบหรือ

องคประกอบของระบบใชเสนและสัญลักษณแทนการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของระบบ             

      Keeves (1997) ไดแบงประเภทของรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร  

       1)  รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Model) เปนรูปแบบที่ใชแสดงความสัมพันธ

ขององคประกอบหรือตัวแปรโดยสัญลักษณทางคณิตศาสตร ปจจุบันมีแนวโนมวาจะนำไปใชในดาน 

พฤติกรรมศาสตรมากขึ้น โดยเฉพาะในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา รูปแบบทางคณิตศาสตร 

นี้สวนมากพัฒนามาจากรูปแบบเชิงขอความ 
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       2)  รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) แนวคิดสำคัญของรูปแบบนี้คือตองสรางข้ึน  

จากทฤษฎีที่เกี่ยวของหรืองานวิจัยที่มีมาแลว รูปแบบจะเขียนในลักษณะสมการเสนตรงแตละสมการ

แสดงความสัมพันธเชิงเหตุเชิงผลระหวางตัวแปร จากนั้นมีการเก็บรวมขอมูลในสภาพการณที่เปน  

จริงเพ่ือทดสอบรูปแบบ รูปแบบเชิงสาเหตุนี ้แบงเปน 2 ลักษณะ คือ รูปแบบระบบเสนเดียว 

(Recursive Model) และรูปแบบเชิงสาเหตุเสนคู (Non–Recursive Model)  

      Cheng (2002) ไดศึกษาวิจัยและเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล

วามี 8 รูปแบบ ดังนี ้ 

     ร ูปแบบที่  1 คือ ร ูปแบบเปาหมาย (Goal Model) ซึ ่งนิยามประสิทธ ิผลของสถานศึกษา  

วาเปนสถานศึกษาที ่สามารถดำเนินการบรรลุผลตามเปาหมายทุกขอที่กำหนด ตัวบงชี้ที่ ใชในการประเมิน 

โมเดลนี้ คือ วัตถุประสงคหรือเปาหมายที่สถานศกึษากำหนด  

     รูปแบบที่ 2 คือ รูปแบบทรัพยากร – ปจจัยปอน (Resource–Input Model) นิยามประสิทธิผล

ของสถานศึกษาวาเปนสถานศึกษาที่สามารถจัดหาทรัพยากรหรือสามารถไดปจจัยปอน (เชน ผูเรยีน) 

ที่มีคุณภาพ ตัวบงชี้ที่ใชประเมิน คือ ทรัพยากรตาง ๆ ที่จัดหาได ปญหาของโมเดลนี้ คือ การเนน 

ที่ทรัพยากรและปจจัยปอนมากเกินไปจนไมไดใหความสำคัญกับกระบวนการดำเนินงาน  

     รูปแบบที่ 3 คือ รูปแบบกระบวนการ (Process Model) นิยามประสิทธิผลของสถานศึกษา 

วาเปนสถานศกึษาที่มีกระบวนการดำเนินงานภายในราบรื่น ไมวาจะเปนกระบวนการบริหารจัดการการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน โมเดลนี้จะใชไดดีถาแนใจวามีความสัมพันธระหวางทรัพยากรในการดำเนินงาน 

กับผลผลิตจริง ตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน คือ ภาวะความเปนผูนำ วิธีการติดตอสื่อสารที่ใช การมีสวนรวม 

ในการทำงานของทุกฝาย  

     รูปแบบที่ 4  คอื รูปแบบความพึงพอใจ (Satisfaction Model) นิยามประสิทธิผลของสถานศึกษา

วา การบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลการดำเนินงานดี ตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน ไดแก ความพึงพอใจ

ของหนวยงานหรือคณะกรรมการหรือกลุมตาง ๆ ที่เก่ียวของ  

     รูปแบบที่ 5 คือ รูปแบบการดำเนินงานถูกตองตามหลักการ (Legitimate Model) 

นิยามประสิทธิผลของสถานศึกษาวาการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลการดำเนินงานดี ตัวบงชี้ที่ใช

ในการประเมิน คือ ภาพลักษณของสถานศึกษา ชื่อเสียงกิตติศัพท เปนตน  

     รูปแบบที่ 6 คือ รูปแบบเนนการดำเนินงานที ่ยังไมบรรลุผล (Ineffectiveness Model) 

นิยามประสิทธิผลสถานศึกษาวาเปนสถานศึกษาที่สามารถดำเนินงานใหปลอดจาก คุณลักษณะท่ีไมพึงประสงคได  

ตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน คือ สภาพปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นปญหาและจุดออนในสถานศึกษา  

     รูปแบบที่ 7 คือ รูปแบบการเรียนขององคการ (Organizational Learning Model) นิยาม

ประสิทธิผลของสถานศึกษาที ่สามารถพัฒนาองคการใหเกิดการเรียนรู ไดสามารถปรับเปลี ่ยน  

การดำเนินงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก ตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน  
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คือ ความตระหนักถึงความตองการจำเปนภายนอก การกำกับติดตามงาน การวางแผนพัฒนาและ 

การประเมินการทำงานตาง ๆ  

     รูปแบบที่ 8  คือ รูปแบบการบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management Model) 

นิยามประสิทธิผลสถานศึกษาวา เปนสถานศึกษาที ่สามารถบริหารจัดการโดยรวมใหตอบสนอง 

ความตองการของทุกฝายที่เกี่ยวของ และประสบผลตามเปาหมายที่กำหนด ตัวบงชี้ที ่ใชในการประเมิน  

คือ ความเปนผูนำ การบริหารจัดการกระบวนการทำงานและผลงาน 

     สรุปประเภทของรูปแบบไดวา เปนรูปแบบที่ใชในการเปรียบเทียบหรือเทียบเคียง  

ปรากฏการณซึ่งเปนรูปธรรม เพื่อสรางความเขาใจในปรากฏการณที่เปนนามธรรมดวยการอธิบาย

ลักษณะวามีลักษณะอยางไร 

   4.3 องคประกอบของรูปแบบ 

      นักการศึกษาไดเสนอความคิดมากมาย จากการศึกษาเอกสาร พบวา ไมปรากฏ

หลักเกณฑที่เปนกฎเกณฑตายตัววารูปแบบนั้นจะตองมีองคประกอบอะไรบาง อยางไร สวนใหญจะ 

ขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของปรากฏการณที่ผูสนใจดำเนินการศึกษา อยางไรก็ตาม นักการศึกษาได

เสนอองคประกอบของรูปแบบที่สำคัญมีลักษณะดังนี้  

     Getzels and Guba (1957)  ไดจำแนกองคประกอบของรูปแบบ ออกเปน 2 องคประกอบ คอื  

     1)  สถาบัน (Institution) เปนการแสดงใหเห็นถึงระบบของสังคมที่มีการกำหนดแนวปฏิบัติ 

ไวเปนแนวทางและมีการนำแนวปฏิบัตินั้นมาใชโดยสมำ่เสมอ เชน การปกครอง การศกึษา การจัดการ

กลาวไดวา เปนการจัดระบบสังคมเขาอยูในรูปองคสถาบันและหนวยยอยของสถาบันที่แบงออกไป

เปนบทบาทและความมุงหวังซึ่งแสดงถึงความสัมพันธระหวางบทบาทและบุคลิกภาพของบุคคล 

ในอาชีพตาง ๆ บทบาทจะเปนตัวกำหนดพฤติกรรมของผูสวมบทบาท (Actor) นั้น สวนความมุงหวงั

จะถูกผูกมัดดวยเกณฑของสังคมหรือสถาบัน ซึ่งการผูกมัดนี้คือสิ่งที่สถาบันคาดหวังหรือมุ งหวัง 

จะไดรับจากผูสวมบทบาทนั้น ดังนั้น บทบาทที่สมบูรณนอกจากจะมีขอบเขตการแสดง หรือมาตรฐาน

ที่แนนอนของตนเองแลว ควรมีการกำหนดถึงความสัมพันธกับบทบาทอื่น ๆ ภายใน สถาบันเดียวกันดวย 

ซึง่แนวคิดนีท้ำใหการกำหนดงานในแตละหนาที่เปนไปในรูปของการจัดลำดับขั้นเปนไปโดยสะดวกโดย

การกำหนดใหบทบาทหนึ่งมีบทบาทตอเนื่องไปอีกบทบาทหนึ่งตอไปเรื่อย ๆ จนทำใหเกิดการดำเนินงาน

ขององคการหรือสถาบันบรรลุวตัถปุระสงคไดอยางมปีระสิทธิภาพ  

     2)  บุคคล (Individual) บุคคลหรือบุคลากรเปนองคประกอบที่สำคัญประการที่สอง 

ของสังคม สถาบันจะดำเนินการไมไดหากขาดองคประกอบในแงของบุคคลนี้ ซึ่งมีสวนประกอบยอย 

ที่สำคัญและมีอิทธิพลตอการดำเนินงานของสถาบันอยู 2 ประการคอื  
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       (1) บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพของบุคคลมีความสำคัญตอการวางตัว  

การสวมบทบาทและความตองการในการทำงาน บุคลิกภาพของคนนั้นมีอยูหลายแบบและแตละแบบ

ตางก็มีความแตกตางกันออกไป  

       (2) ความตองการ (Need Disposition) ความตองการสวนตัวซึ่งมีอิทธิพลและ

เปนแนวโนมในการพยายามทำตัวใหเหมาะสมและปฏิบัติตอสิ่งนั้นในลักษณะที่แนนอนของแตละคน  

โดยจะมีความคาดหวังอันเปนพ้ืนฐานหรือเปนสวนสำคัญในการแสดงออกซึ่งความตองการเหลานั้น 

     Brown and Moberg  (1980)  ไดกำหนดองคประกอบของรูปแบบตามแนวคิดเชิงระบบ  

5 ประการคือ สภาพแวดลอม เทคโนโลยี โครงสราง กระบวนการบริหารจัดการและการตัดสินใจสั่งการ  

     ทิศนา แขมมณี และคณะ (2548) ไดกลาวถึง องคประกอบของรูปแบบที่สำคัญมีลักษณะ

ดังนี้ 

     1)  มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการแนวคิด หรือความเชื่อที่เปนพื้นฐานหรือหลักของรูปแบบ

การพัฒนานั้น ๆ  

     2)  มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง 

กับหลักการที่ยึดถือ  

     3)  มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบของระบบ

ใหสามารถนำผูเรียนไปสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ  

     4)  มีการอธิบายหรือใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนตาง ๆ อันจะชวยให 

กระบวนการสรางความคิดรวบยอดและความสัมพันธใหม ๆ ได 

     สรุปไดวา การกําหนดองคประกอบของรูปแบบวาจะตองมีองคประกอบใดบาง จํานวนเทาใด  

และมีลักษณะเปนอยางไรนั้น ไมมีหลักเกณฑที่แนนอนขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของ ปรากฏการณ 

ที่ศึกษาเปนสําคัญ แตทั้งนี ้รูปแบบจะตองมีตัวแปรครบ แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ ในลักษณะ 

เปนเหตุเปนผลกัน และความสัมพันธเหลานั้นสามารถตอบวัตถุประสงคของการสรางรูปแบบนั้น 

โดยใชขอมูลตาง ๆ ที่เชื่อถือได พิสูจนไดและเปนที่ยอมรับกันทั่วไป 

   4.4 การพัฒนารูปแบบ 

      นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงการพัฒนารูปแบบไวแตกตางกัน ดังนี้ 

     Keeves (1997) กลาววา การพัฒนารูปแบบ ประกอบดวยหลักการสําคัญ ดังนี ้ 

     1)  ร ูปแบบควรประกอบดวยความสัมพันธอยางมีโครงสราง (ของตัวแปร) มากกวา

ความสัมพันธเชิงเสนตรงแบบธรรมดา อยางไรก็ตามความสัมพันธแบบเสนตรงธรรมดาทั่วไปนั ้นจะมี

ประโยชนเฉพาะชวงตนของการพัฒนารูปแบบ  

     2)  รูปแบบควรใชเปนแนวทางในการพยากรณผลที่จะเกิดขึ้นจากการใชรูปแบบได

สามารถตรวจสอบไดโดยการสังเกตและหาขอสนับสนุนดวยขอมูลเชิงประจักษได  
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     3)  รูปแบบควรจะตองระบุหรือชี้ใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้น

นอกจากรูปแบบจะเปนเครื่องมือในการพยากรณได ควรใชในการอธิบายปรากฏการณไดดวย  

     4)  รูปแบบควรเปนเครื่องมือในการสรางมโนทัศนใหมและการสรางความสัมพันธ 

ของตัวแปรในลักษณะใหม ซึง่เปนการขยายองคความรูในเรื่องที่กําลังศึกษา 

     Mescon, Albert, and Khedouri (1985) ไดเสนอขั้นตอนการสรางรูปแบบไว 5 ขั้นตอน คอื  

   1)  ขั้นรวบรวมปญหา (Problem Formulation) เพื่อใหรูวาอะไรคือสภาพปญหาที่

แทจริง  

   2)  ขั ้นพัฒนารูปแบบ (Model Construction) จะดำเนินการภายหลังจากที ่ได

รวบรวมปญหาตาง ๆ ไดแลว ในการสรางรูปแบบผูสรางจะตองพิจารณาวัตถุประสงคเบื้องตนของ 

การสรางรูปแบบ ตองรูถึงคุณลักษณะเฉพาะที่ตองการของผลผลิต ตองรูขอมูลสารสนเทศที่จำเปน 

ในการสรางรูปแบบ ควรคำนึงถึงตนทุน คาใชจายในการสราง และเปนที่นาสนใจของผูใชดวยเพราะ

ถารูปแบบมีคาใชจายสูงหรือไมดึงดูดความสนใจ มีความสลับซับซอนมาก อาจไมไดรับการสนับสนุน

ใหบรรลุวัตถุประสงคไดหรือไมเปนที่ยอมรับของผูใชได ขอมูลที่รวบรวมมาเพื่อสรางรูปแบบอาจมี

ขอบกพรองไดในขณะดำเนินการขั้นตาง ๆ ควรมีขอจำกดัความหมายของสภาพการณ การสุมตัวอยาง

ตามหลักวิชาอยางเครงครัด ควรมีการประเมินคาความแปรปรวน และควรพิจารณาอยางระมัดระวัง

วาสมควรนำตัวแปรใดบางมาไวในรูปแบบที่จะสราง เมื่อสรางเสร็จแลวก็ตองพิจารณาวาครอบคลุม 

ตัวแปรหรือไมมีความบกพรองในตัวแปรใดบาง  

     3)  ขั้นการทดสอบรูปแบบ (Testing the Model) เมื่อสรางรูปแบบแลวควรมีการทดสอบ

โดยจะตองพิจารณาถึง  

       (1) มีความตรงตามสถานการณจริง (Valid) รูปแบบที่สรางขึ้นมา หากมีความใกลเคียง

กับความจริงจะดีมาก เพราะจะชวยใหการตัดสินใจดีขึ้น ไมยุงยากตอการนำไปใช และควรพิจารณา

ถึงระดับของความสำเร็จจากการแกปญหาดวย  

       (2) มีการนำไปทดลองใชเพื่อเปรียบเทียบวาผลการนำรูปแบบไปใชทำใหมีการปรับปรุง

คุณภาพในการปฏิบัติงานอยางไร ในการทดลองใชมี 2 แบบ คือ ทำการทดลองยอนหลังโดยใชกับขอ

ในอดีตกับการทดลองใชปฏิบัติในปจจุบัน  

   4)  การทำใหสำเร็จ (Implementation) เมื่อผานการทดสอบแลวก็ควรสามารถนำไปใช 

ใหเกิดความสำเร็จ เพราะไมมีรูปแบบใดที่จะสำเร็จอยางสมบูรณไดจนกวาจะไดรับการยอมรับ ไดรับ

ความสนใจและมีการนำไปใช 

     ศิริชัย กาญจนวาสี (2550) กลาววา ในการสรางหรือพัฒนารูปแบบขึ้นอยูกับการพิจารณา

ความเหมาะสมของรูปแบบ หรือรูปแบบที่เลือกใชอาจพิจารณาไดจากการวิเคราะหความสอดคลองระหวาง

ปรัชญาหรือแนวคิดของรูปแบบการประเมินกับประเด็นปญหาของสิ่งที่ตองการประเมิน  
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    รัตนะ บัวสนธ (2550) กลาวไววา การพัฒนารูปแบบมี 4 ขั้นตอนดังนี ้ 

    ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจสังเคราะหสภาพปญหาและความตองการหรือการสังเคราะห

เอกสารและงานวิจัย เพื ่อหาคำตอบเกี ่ยวกับสภาพความตองการผลิตภัณฑรวมทั ้งลักษณะของ

ผลิตภัณฑท่ีตองการพัฒนา  

    ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ เปนการนำความรูหรือผลการวิจัยที่ไดมา

พัฒนาผลิตภัณฑโดยใหมีลักษณะหรือรูปแบบตามความตองการของกลุมเปาหมายในการสรางหรือ

พัฒนาผลิตภัณฑนี้ อาจตองใชบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการสรางผลิตภัณฑแตละชนิด

เมื่อสรางผลิตภัณฑเสร็จแลวก็จะตองนำไปตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ

ตอไป  

    ขั ้นตอนที่ 3 การทดลองใชผลิตภัณฑ เปนการนำผลิตภัณฑดังกลาวไปทดลองใชกับ

กลุมเปาหมาย การดำเนินงานในขั้นตอนนี้ จะมีลักษณะเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design)  

วาจะใชแบบแผนใดจึงจะเหมาะสม ควบคมุตัวแปรแทรกซอนไดดีและทำใหการวิจัยเกิดความตรงภายใน 

(Internal Validity) ไดมากที่สุด  

    ขั ้นตอนที่ 4 การประเมินผลสรุป เปนการประเมินผลผลิตภัณฑในภาพรวมทั้งหมด 

ซึ่งประเมินทั้งตัวผลิตภัณฑ กระบวนการใชผลิตภัณฑ ผลที่ไดจากการใชผลิตภัณฑ ปญหา และอุปสรรค 

ตาง ๆ ผลที่ไดจากการประเมินจะนำไปสูการตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑตอไป 

     วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553) กลาววา การพัฒนารูปแบบ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ไดแก การสราง

หรือพัฒนารูปแบบ และการตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ซึ่งแตละข้ันตอนมีรายละเอียด ดังนี ้ 

     1)  ขั้นตอนการสรางหรือพัฒนารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยจะสรางหรือพัฒนารูปแบบ

ขึ้นมากอนเปนรูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัย

ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ผูวิจัยอาจจะศึกษารายกรณีหนวยงานที่ดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ ไดเปนอยางด ี

ซึ่งผลการศึกษาจะนำมาใชกำหนดองคประกอบหรือตัวแปรตาง ๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้งลักษณะ

ความสัมพันธระหวางองคประกอบหรือตัวแปรเหลานั้นหรือลำดับกอนหลังของแตละองคประกอบ 

ในรูปแบบ ดังนั้น การพัฒนารูปแบบในขั้นตอนนี้จะตองอาศัยหลักการของเหตุผลเปนรากฐานสำคัญ 

ซึ่งโดยทั่วไปการศกึษาในขั้นตอนนี้จะมีข้ันตอนยอย ๆ ดังนี ้

       (1) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนำสารสนเทศที่ไดมาวิเคราะห

และสังเคราะหเปนรางกรอบความคิดการวิจัย  

       (2) การศึกษาจากบริบทจริงในข้ันตอนนี้อาจจะดำเนินการไดหลายวิธีดังนี ้ 

         – การศึกษาสภาพและปญหาการดำเนินการในปจจุบันของหนวยงานโดย

ศึกษาความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี ่ยวของ (Stakeholder) ซึ่งวิธีศึกษาอาจจะใชวิธีการสัมภาษณ  

การสอบถาม การสำรวจการสนทนากลุม เปนตน  
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       – การศ ึกษารายกรณี (Case Study) หร ือพหุกรณีหนวยงานที ่ประสบ

ผลสำเร็จ หรือมีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องที่ศึกษาเพื่อนำมาเปนสารสนเทศที่สำคัญในการพัฒนารูปแบบ    

                          – การศึกษาขอมูลจากผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิวิธีศึกษาอาจจะใชวิธีการ

สัมภาษณการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เปนตน  

     (3)  การจัดทำรูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยจะใชสารสนเทศที่ไดในขอ (1) และ (2) 

มาว ิเคราะหและสังเคราะหเพื ่อกำหนดเปนกรอบความคิดการวิจ ัยเพื ่อนำมาจ ัดทำรูปแบบ  

อยางไรก็ตามในงานวิจัยบางเรื่องนอกจากจะศึกษาตามขั้นตอนที่กลาวมาแลว ผูวิจัยยังอาจจะศึกษา

เพิ่มเติมโดยใชกระบวนการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) หรือ การสนทนากลุม (Focus 

Group Discussion) ในการพัฒนารูปแบบก็ได  

   2)  ขั ้นตอนการทดสอบความเที ่ยงตรงของรูปแบบ ภายหลังที ่ไดพัฒนารูปแบบ 

ในขั ้นตอนแรกแลวจำเปนที ่จะตองทดสอบความเที ่ยงตรงของรูปแบบดังกลาว เพราะรูปแบบที่

พัฒนาขึ้น ถึงแมจะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎีแนวความคิดรูปแบบของบุคคลอ่ืน และผลการวิจัย

ที่ผานมา แตก็เปนเพียงรูปแบบตามสมมติฐาน ซึ ่งจำเปนที่จะตองตรวจสอบความเที ่ยงตรงของ

รูปแบบวามีความเหมาะสมหรือไม เปนรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามที่มุงหวังหรือไมการเก็บรวบรวม

ขอมูลในสถานการณจร ิงหรือทดลองใชร ูปแบบในสถานการณจริงจะชวยใหทราบอิทธิพลหรือ

ความสำคัญขององคประกอบยอยหรือตัวแปรตาง ๆ ในรูปแบบ ผูวิจัยอาจจะปรับปรุงรูปแบบใหมโดย

การตัดองคประกอบหรือตัวแปรที่พบวาไมมีอิทธิพลหรือมีความสำคัญนอยออกจากรูปแบบ ซึ่งจะทำ

ใหไดรูปแบบที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น การทดสอบรูปแบบอาจกระทำไดใน 4 ลักษณะ ดังนี ้ 

     (1) การทดสอบรูปแบบดวยการประเมินตามมาตรฐานที่กำหนด การประเมินที่พัฒนา

โดย The Joint Committee on Standards of Educational Evaluation ภายใตการดำเนินงานของ 

Stufflebeam และคณะ ไดนำเสนอหลักการประเมินเพื่อเปนบรรทัดฐานของกิจกรรมการตรวจสอบ 

รูปแบบ ประกอบดวย มาตรฐาน 4 ดาน (สุวิมล วองวานิช, 2549) ดังนี ้

       – มาตรฐานความเปนไปได (Feasibility Standards) เปนการประเมินความเปนไปได

ในการนำไปปฏิบัติจริง  

       – มาตรฐานดานความเปนประโยชน (Utility Standards) เปนการประเมินการสนองตอบ

ตอความตองการของผูใชรูปแบบ  

       – มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety Standards) เปนการประเมินความเหมาะสม

ทั้งในดานกฎหมายและศีลธรรมจรรยา  

       – มาตรฐานดานความถูกตองครอบคลุม (Accuracy Standards) เปนการประเมิน

ความนาเชื่อถือและไดสาระครอบคลุมครบถวนตามความตองการอยางแทจริง  
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     (2) การทดสอบรูปแบบดวยการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิการทดสอบรูปแบบ 

ในบางเรื่องไมสามารถกระทำไดโดยขอมูลเชิงประจักษดวยการประเมินคาพารามิเตอรของรูปแบบ 

หรือการดำเนินการทดสอบรูปแบบดวยวิธีการทางสถิติ แตงานวิจัยบางเรื่องนั้นตองการความละเอียดออน

มากกวาการไดตัวเลขแลวสรุป แนวคิดของการทดสอบหรือประเมินรูปแบบโดยใชผูทรงคุณวุฒิ  

โดยมีแนวคิดดังนี้  

       – การประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิจะดำเนินการวิเคราะหและวิจารณอยางลึกซึ้ง

เฉพาะในประเด็นที ่ถูกพิจารณา ซึ ่งไมจำเปนตองเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงคหรือผูที ่มีสวนเกี ่ยวของกับ 

การตัดสินใจเสมอไป แตอาจจะผสมผสานกับปจจัยตาง ๆ ในการพิจารณาเขาดวยกัน ตามวิจารณญาณ 

ของผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของสิ่งที่

จะทำการประเมิน  

       – รูปแบบการประเมินที่เปนความชำนาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องท่ี 

จะประเมินโดยพัฒนามาจากแบบการวิจารณงานศิลปะ (Art Criticism) ที่มีความละเอียดออนลึกซึ้ง และตอง

อาศัยผูเชี่ยวชาญระดับสูงมาเปนผูวินิจฉัย เนื่องจากเปนการวัดคุณคาที่ไมอาจประเมินดวยเครื่องวัด 

ใด ๆ และตองใชความรูความสามารถของผูประเมินอยางแทจริง แนวคิดนี้ไดนำมาประยุกตใชในทาง

การศึกษาระดับสูงมากขึ้นทั้งนี้เพราะเปนองคความรูเฉพาะสาขาผูที่ศึกษา เรื่องนั้นจริง ๆ จึงจะทราบ

และเขาใจอยางลึกซึ ้ง ดังนั ้นในวงการศึกษาจึงนิยมนำรูปแบบนี้มาใชในเรื ่องที ่ตองการความลึกซึ้ง 

และความเชี่ยวชาญเฉพาะ  

       – รูปแบบที่ใชตัวบุคคลคือผูทรงคุณวุฒิเปนเครื ่องมือในการประเมิน โดยให 

ความเชื่อถือวาผูทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรม และมีดุลพินิจที่ดีทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑพิจารณาตาง ๆ นั้น  

จะเกิดขึ้นจากประสบการณและความชำนาญของผูทรงคุณวุฒินั้นเอง  

       – รูปแบบที่ยอมใหมีความยืดหยุนในกระบวนการทำงานของผูทรงคุณวุฒิ 

ตามอัธยาศัย และความถนัดของแตละคน นับตั้งแตการกำหนดประเด็นสำคัญที่จะนำมาพิจารณา 

การบงชี้ขอมูลท่ีตองการการเก็บรวบรวมขอมูลการประมวลผลการวินิจฉัยขอมูลตลอดจนวิธีการนำเสนอ  

     (3) การทดสอบรูปแบบโดยการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวของ มักจะใช 

กับการพัฒนารูปแบบโดยใชเทคนิคเดลฟาย เมื่อผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบโดยใชเทคนิคเดลฟายเสร็จสิ้น

เรียบรอยแลว ผูวิจัยจะนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในรอบสุดทายมาจัดทำเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะ

เปนแบบประมาณคา (Rating Scale) เพื่อนำไปสำรวจความคิดเห็นของบุคคลที่เกี ่ยวของ เกี่ยวกับ 

ความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ  

     (4) การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใชรูปแบบ ผูวิจัยจะนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไป

ทดลองใชจริงกับกลุมเปาหมาย มีการดำเนินการตามกิจกรรมอยางครบถวน ผูวิจัยจะนำขอคนพบที่ไดจาก

การประเมินไปปรับปรุงรูปแบบตอไป 
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    บุญชม ศรีสะอาด (2556) กลาวไววา การพัฒนารูปแบบนั้นอาจกระทำได 2 ข้ันตอน ดังนี ้ 

     1)  การสรางรูปแบบหรือพัฒนารูปแบบ ผูวิจัยจะสรางพัฒนารูปแบบขึ้นมากอนเปน 

รูปแบบสมมติฐาน โดยการศึกษาคนควาทฤษฎีแนวคิดรูปแบบที่มีผูพัฒนาไวแลวในเรื ่องเดียวกัน  

ก็หาความเที่ยงตรงของรูปแบบหรือเรื่องอื่น ผลการศึกษาหรือวิจัยที่เกี่ยวของซึ่งจะชวยใหสามารถ

กําหนดองคประกอบหรือตัวแปรตาง ๆ ภายในรูปแบบรวมทั้งลักษณะและความสัมพันธระหวาง 

องคประกอบ หรือตัวแปรเหลานั้นหรือลําดับกอนหลังของแตละองคประกอบในรูปแบบในการพัฒนา

รูปแบบนั้น จะตองใชหลักของเหตุผลเปนรากฐานสําคัญและศึกษาคนความากจะเปนประโยชน 

ตอการพัฒนารูปแบบอยางยิ ่ง (ผูวิจัยอาจคิดรูปแบบโครงสรางขึ้นมากอนแลวปรับปรุง โดยอาศัย 

ขอสนเทศจากการศึกษาคนควาทฤษฎีแนวคิดรูปแบบหรือผลการวิจัยที่เกี่ยวของในการทําการศึกษา 

องคประกอบกันขึ้นเปนโครงสรางรูปแบบก็ได)  

     2)  การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบหลักจากที่ไดพัฒนารูปแบบในขั้นแรกแลว  

จําเปนที่ตองทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกลาว เพราะรูปที่พัฒนาขึ้นนั้นถึงแมจะพัฒนา 

โดยมีรากฐานจากทฤษฎีแนวคิดรูปแบบของคนอื่น และผลการวิจัยที่ผานมาแตก็เปนเพียงรูปแบบ 

ตามมาตรฐาน ซึ่งจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลในสถานการณจริงหรือทําการทดลองนําไปใชใน  

สถานการณจริง เพื่อทดสอบดูวามีความเหมาะสมหรือเปนรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามที่มุงหวังหรือ

ไม (ในขั้นนี้บางครั้งจึงใชคําวาการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ) 

     สรุปไดวา การสรางรูปแบบมักเริ่มจากการศึกษาองคความรูเกี ่ยวกับเรื่องที่เราจะสรางรูปแบบ

ใหชัดเจน จากนั้นจึงคนหาสมมติฐานและหลักการของรูปแบบที่จะพัฒนาแลวสรางรูปแบบ ตามหลักการ 

ที่กําหนดข้ึน และนํารูปแบบที่สรางข้ึนไปตรวจสอบหาคุณภาพของรูปแบบตอไป 

   4.5 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ 

     จุดมุงหมายที่สำคัญของการสรางรูปแบบก็เพื่อทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนั้นดวยขอมูล

เชิงประจักษโดยการประมาณคาพารามิเตอรของรูปแบบ ดังนั้นรูปแบบที่สรางขึ้นจึงควรมีความชัดเจน 

และเหมาะสมกับวิธีการตรวจสอบ โดยปกติแลวการวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 

มักจะดำเนินการทดสอบรูปแบบดวยวิธีการทางสถิติ ผลของการทดสอบจะนำไปสูการยอมรับหรือปฏิเสธ

รูปแบบนั้นและนำไปสูการสรางทฤษฎีใหมตอไป 
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     การทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบ สามารถกระทำได 2 ลักษณะ กลาวคือ  

     1)  การทดสอบรูปแบบดวยการประเมิน Joint Committee on Standards for Educational 

Evaluation ไดเสนอหลักการประเมินเพื ่อเปนบรรทัดฐานของกิจกรรมการตรวจสอบรูปแบบซึ ่งจัดเปน  

4 หมวด (Madaus, Scriven, and Stufflebeam, 1983) ดังนี ้

       (1) มาตรฐานดานความเปนไปได (Feasibility Standards) เปนการประเมินความเปนไปได

ในการนำไปปฏิบัติจริง  

       (2) มาตรฐานดานความเปนประโยชน (Utility Standards) เปนการประเมินการสนองตอบ

ตอความตองการของผูใชรูปแบบ  

       (3) มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety Standards) เปนการประเมินความเหมาะสม 

ทั้งในดานกฎหมายและศีลธรรมจรรยา  

       (4) มาตรฐานดานความถูกตอง (Accuracy Standards) เปนการประเมินความเชื่อถือ 

และไดสาระครอบคลุมครบถวนตามความตองการอยางแทจริง 

      2)  การทดสอบรูปแบบหรือประเมินในบางเรื่องก็ไมสามารถกระทำได ดวยขอจำกัด

ของสภาพการณตางๆ 

     Eisner (1976) การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย คือ  

      1)  การทดลองใชรูปแบบกับหนวยตัวอยาง  

     2)  การประเมินผลการทดลองการใชรูปแบบ ดวยการใหผูที่เก่ียวของประเมินความเหมาะสม  

และความเปนไปไดของรูปแบบ รวมทั้งมีการแกไข ปรับปรุง เพิ่มเติมตามผลการประเมิน แลวจึง

สรุปผลไดรูปแบบที่ตองการ 

      การตรวจสอบรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีหลายวิธี อาจจะใหผูเชี่ยวชาญชวยวิเคราะห  

จากหลักฐานเชิงประจักษ ทั้งปริมาณ (Quantitative) และคุณลักษณะ (Qualitative) การตรวจสอบ

รูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2 อยางคือ 1) การตรวจสอบความมากนอยของความสัมพันธ 

ความเก่ียวของ เหตุผลระหวางตัวแปร และ 2) การประมาณคาพารามิเตอรของความสัมพันธดังกลาว 

โดยสามารถประมาณคาขามชวงเวลา กลุมตัวอยาง หรือสถานที่ได หรืออางอิงจากกลุมตัวอยางไปหา

ประชากรได โดยผลการตรวจสอบจะนำไปสูคำตอบสองประเด็นคือการสรางรูปแบบและการปรับปรุง

หรือพัฒนารูปแบบเดิม  

      เบญจพร แกวมีศรี (2545) ไดเสนอวา รูปแบบในบางเรื่องตองการความละเอียดออน

มากกวาการวิจัยเช ิงปริมาณ คือ การประเมินจากผู ทรงคุณวุฒิ โดยเชื ่อว าการรับรู ท ี ่เทากัน 

เปนคุณสมบัติพ้ืนฐานของผูรู และไดเสนอแนวคิดการประเมินโดยผูทรงคณุวุฒิไวดังนี ้
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       1)  การประเมินในแนวทางนี้ มิไดเนนผลสัมฤทธิ์ของเปาหมายหรือวัตถุประสงค  

ตามแบบการประเมินอิงเปาหมาย (Goal–Based Model) หรือการตอบสนองความตองการของ 

ผูที่เกี่ยวของตามการประเมินแบบตอบสนองความตองการ (Responsive Model) หรือประเมินเพื่อ

การตัดสินใจ (Decision Making Model) อยางหนึ่งอยางใด แตเปนการวิเคราะหวิจารณอยางลึกซึ้ง

เฉพาะประเด็นที่นำมาพิจารณา ซึ่งไมจำเปนตองเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงคหรือผูมีสวนเกี่ยวของกับ 

การตัดสินใจเสมอไป แตอาจจะผสมผสานปจจัยตาง ๆ ในการพิจารณาเขาดวยกันตามวิจารณญาณ

ของผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือใหไดขอสรุปเกี่ยวกับคณุภาพ ประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมของสิ่งที่ทำการประเมิน  

      2)  เปนการประเมินที่เนนความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องที่จะประเมินโดยพัฒนา

มาจากรูปแบบการวิจารณงานศิลปะ (Art Criticism) ที ่มีความละเอียดออนลึกซึ ้งและตองอาศัย

ผูเชี่ยวชาญระดับสูงมาเปนผูวินิจฉัย เนื่องจากเปนการวัดคุณคาที่มิอาจประเมินดวยเครื่องวัดใด ๆ ได 

และตองใชความรูความสามารถและประสบการณของผูประเมินอยางแทจริง  

      3)  เปนรูปแบบที่ใชตัวบุคคล คือ ผูทรงคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการประเมิน โดยเชื่อ

วาผูทรงคุณวุฒินั้นมีความเที่ยงธรรมและมีดุลยพินิจที่ดี มาตรฐานและเกณฑการพิจารณาจะเกิดจาก

ประสบการณและความชำนาญของผูทรงคุณวุฒิเอง  

      4)  เปนรูปแบบที่ใหความยืดหยุนในกระบวนการทำงานของผูทรงคุณวุฒิ พิจารณา

ตามอัธยาศัยและความถนัดของแตละคน นับตั ้งแตการกำหนดประเด็นสำคัญ ที ่จะพิจารณา  

การบงชี้ขอมูลที่ตองการการเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลการวินิจฉัย ตลอดจนวิธีการนำเสนอ 

ดังนั้น ในขั้นการทดสอบรูปแบบ นักวิจัยอาจเลือกใชวิธีการตรวจสอบความเหมาะสม และความเปนไปได

หลายวิธี นอกจากการใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ เชน โดยการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 

ซึ่งมีเกณฑในการเลือกผูเชี ่ยวชาญที่เปนผูกำหนดนโยบาย เปนผูปฏิบัติ และเปนผูมีสวนไดสวนเสีย  

ตามจำนวนที่เหมาะสมในแตละกลุม เปนกลุมผูตรวจสอบรางรูปแบบกอนนำไปทดลองใช 

     สรุปไดวา การทดสอบรูปแบบสามารถใช 2 วิธีดังกลาว คือ การประเมินตามแนวคิด 

ของ Joint Committee on Standard for Education Evaluation และการประเมินโดยใชผูทรงคุณวุฒิ  

ซึ่งเปนวิธีที่แสดงถึงโครงสรางความคิดโดยใชหลักการเทียบเคียง แนวความคิด ประสบการณและขอมูล

ในองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ 
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5.  แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

   5.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

       ความหมายของความพึงพอใจไดมีนักว ิชาการและนักวิจัยหลายทาน ใหคำจำกัดความ 

หรือความหมายของความพึงพอใจไวดงันี้   

     Oliver (1997) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ คือ การตอบสนองที่แสดงถึงความประสงค 

ของลูกคา เปนวิจารณญาณของลูกคาที่มีตอสินคาและบริการ ความพึงพอใจมีมุมมองที่แตกตางกัน

แลวแตมุมมองของแตละคน 

     Hornby (2000) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ ความพึงพอใจ หมายถึงความรูสึกที่ดี

เมื่อประสบความสำเร็จ หรือไดรับสิ่งท่ีตองการใหเกิดข้ึนเปนความรูสึกที่พอใจ 

     Harris (2001) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก

ที่มีความสุขเม่ือไดรับผลสำเร็จตามความมุงหมายความตองการหรือแรงจูงใจ  

     Glover (2002) ไดอธิบายเกี่ยวกับความพึงพอใจวา เปนระดับความรูสึก เมื่อความตองการ 

ที่สำคัญของคนเรา เชน การมีคุณภาพดีมีความมั่นคง มีความสมบูรณพูนสุข มีพวกพองมีคนยกยอง

ตาง ๆ เหลานี้ไดรับการตอบสนองแลว 

     Kotler (2003) ไดใหความหมายวา ความพึงพอใจ คือ ระดับความรูสึกของบุคคลวา

รูสึกพอใจ ถูกใจหรือผิดหวัง อันเปนผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางผลงานที่ไดรับรูจากสินคา หรือ

บริการกับความคาดหวังของบุคคลนั้น ๆ ดังนั้นระดับความพึงพอใจจะสัมพันธกับความแตกตาง

ระหวางผลงานที่ไดรับรูกับความคาดหวัง 

     ลัดดาวัลย  ใจไว (2558) ไดใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึงความรูสึกของ

บุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจที่เกิดขึ้นเมื่อไดรับสิ่งที่ตองการหรือบรรลุจุดหมายในระดับหนึ่ง

ความรูสึกจะลดลงหรือไมเกิดขึ้นหากความตองการหรือจุดหมายนั้น หากความตองการที่ผูปกครองที่

ไดรับการตอบสนองในการจดัการศกึษา 

     ภัทรกร  มิ่งขวัญ (2559) ไดใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดี 

หรือมีเจตคติที่ดีของบุคคลนั้น ๆ เมื่อไดรับการตอบสนองตามความคาดหวังและตามความตองการ 

ของตนเอง จึงทำใหเกิดความรูสึกที่ดีตอสิ่งนั้น 

     เสาวภาคย ปฐมพฤกษวงษ (2558) ไดใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรูสึกหรือทัศนคติที่เปนไปตามความคาดหวัง หรือมากกวาที่คาดหวัง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไดรับสิ่งที่

ตองการหรือบรรลุเปาหมาย หากความตองการหรือจุดหมายนัน้ไมไดรับการตอบสนอง ความพึงพอใจ

จะลดลงหรือไมเกิดขึ้น ความพึงพอใจในความหมายดังกลาวจึงพอสามารถปรับใชกับความพึงพอใจ

ของผูปกครองตอการบริหารงานของโรงเรียนได เนื่องจากโรงเรียนเปรียบเสมือนผูใหบริการที่ตองการ

ตอบสนองตอความคาดหวังของผูปกครองในการวางแผนการประเมินหรือแกไขปญหาการบริการของ 
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โรงเรียน ซึ่งจะจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผล สำหรับผูเรียนนั้นยอมตองเกิดจากการประสานรวมมือ 

กันระหวางโรงเรียนกับผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาเปนสำคัญ 

     สรุปไดวา ความพึงพอใจ คือ ความรู ส ึกนึกคิดหรือทัศนคติทางดานบวกของบุคคล 

ที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตอการทำงาน หรือการปฏิบัติกิจกรรมอะไรตาง ๆ  ในเชิงบวก เมื่อไดรับการตอบสนอง 

ความตองการของตน ทำใหเกิดความรูสึกดีในสิ่งนั้น  ๆทำใหเกิดความรูสึกชื่นชอบ ประทับใจ ในสิ่งที่กระทำ 

หรือในสิ่งที่ปฏิบตั ิ

   5.2 ทฤษฎทีี่เก่ียวของกับความพึงพอใจ 

         นักวิชาการไดพัฒนาทฤษฎีที่อธิบายองคประกอบของความพึงพอใจในงาน และ

อธิบายความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับปจจัยอ่ืน ๆ ไวหลายทฤษฎี  

      Herzberg, Mausner, and Snyderman (1959) ไดเสนอแนวคิดทฤษฎีสองปจจัย

เปนทฤษฎีจูงใจภายนอก โดยปจจัยที่กอใหเกิดความพอใจในการทำงาน และปจจัยค้ำจุน (Hygiene 

Factors) ซึ่งเปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับความไมพอใจในการทำงาน ปจจัยกระตุน (Motivator Factors) 

เปนปจจัยที่เกี ่ยวของโดยตรงเปนปจจัยที่จูงใจใหคนรับผิดชอบ และรักงานเปนตัวการสรางความพึงพอใจ 

ใหบุคคลในองคการเกิดการปฏิบัติงาน มี 5 ประการดังนี ้ 

     1)  ความสำเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทำงานได 

สำเร็จ ไดเสร็จสิ้นและประสบผลสำเร็จอยางดี ความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ การรูจักปองกัน

ปญหาที่เกิดขึ้น เม่ือผลงานสำเร็จเกิดความพึงพอใจในผลงานท่ีสำเร็จนั้น  

     2)  การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การที่ไดรับการยอมรับนับถือ ไมวาจะ

จากผูบังคับบัญชา จากเพ่ือน จากผูท่ีมาขอคำปรึกษา หรือจากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับนับถือนี้อาจอยู

ในรูปของการยกยองชมเชย การแสดงความยินดี การใหกำลังใจ หรือการแสดงออกอื่นใดที่ทำใหเห็น

ถึงการยอมรับในความสามารถ  

     3)  ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (Work Itself) หมายถึง งานนั้นเปนงานที่นาสนใจตองอาศัย 

ความคิดริเริ ่มทาทายใหตองลงมือทำ หรือเปนงานที่มีลักษณะสามารถทำแตตนจนจบโดยลำพัง 

แตผูเดียว  

     4)  ความรับผิดชอบ (Responsibility) การไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในงานใหม ๆ และ 

มีอำนาจรับผิดชอบอยางเต็มที่ในงานนั้น ๆ โดยไมมีการตรวจหรือควบคุมอยางใกลชิด 

     5)  ความกาวหนา (Advancement and Growth in Capacity) หมายถึง การไดรับ

เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนงใหสูงขึ้นของบุคคลในองคการมีโอกาสไดศึกษาเพ่ือหาความรูเพ่ิมเติมหรือไดรับ 

การฝกอบรม  
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      ปจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) ปจจัยค้ำจุนเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม

ของงานที่คนงานที่ตองเกี่ยวของอยูเสมอ หากคนงานไมไดรับการสนองในปจจัยเหลานี้อยางพอเพียง

แลวจะนำไปสูความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานได ปจจัยคำ้จุนมีอยู  9 ประการดังนี้  

     1)  เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือนอยางเปนธรรมในหนวยงาน  

     2)  โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต หมายถึง โอกาสที่จะไดรับแตงตั้งเลื่อน

ตำแหนง และไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ 

     3)  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน หมายถึง การที่

บุคคลสามารถทำงานรวมกัน ความเขาใจอันดีและความสัมพันธอันดีกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา 

ผูรวมงาน  

     4)  ฐานะอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับของสังคม มีเกียรติ มีศักดิ์ศร ี 

     5)  เทคนิคการนิเทศ หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการดำเนินงาน หรือการยึด

หลักความยุติธรรมในการบริหารงาน  

     6)  นโยบายในการบริหารงาน หมายถึง การจัดการการบริหารงานองคการและการติดตอ 

สื่อสารในองคการ 

     7)  สภาพการปฏิบัติงาน ไดแก สภาพกายภาพของงาน เชน แสง สี เสียง อากาศ ชัว่โมง  

     8)  ความเปนสวนตัว หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือไมดีอันเปนผลที่ไดรับจากงานของเขา  

     9)  ความมั่นคงในงาน หมายถึง ความรูสึกตอบุคคลที่มีตอความมั่นคงที่มีตอการปฏิบัติงาน

และยัง่ยืนของอาชีพหรือความมั่นคงขององคการ 

     Herzberg ยังเสนอใหหนวยงานกระตุนใหพนักงานพึงพอใจในงาน เพราะจะทำใหองคการ

ประสบผลสำเร็จ โดยไมละเลยการใหความสำคัญแกปจจัยค้ำจุน เพราะถาปจจัยค้ำจุนจะสรางความไมพอใจ 

ใหแกพนักงานมาก จะเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานทำใหพนักงานไมพอใจงาน จะกอใหเกิดผลเสีย 

แกหนวยงาน ดังนั้น ถาความสามารถลดความไมพึงพอใจของพนักงาน หรือปองกันความไมพึงพอใจ 

ของพนักงานไมใหเกิดขึ้นก็จะเปนผลในการลดความของใจ และความรูสึกในปญหาตาง ๆ ของหนวยงาน 

จะลดลง หลังจากนั้นคอยเริ่มกระตุนดวยปจจัยจะเปนการงายและไดผลดีกวา 

     Barnard (1972) ไดกลาวถึง สิ่งจูงใจที่หนวยงาน หรือผูบริหารหนวยงานใชเปนเครื่องมือ 

ในการกระตุนใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทำงานไว 3 ประการไดแก  

      1)  สิ่งจูงใจที่เปนวัตถุ ไดแก เงิน สิ่งของที่ใหแกผูปฏิบัติงานเปนการตอบแทนเปน 

การชดเชย หรือเปนรางวัล  

      2)  งานนั้นตองสามารถวางแผนและวดัความสำเร็จไดโดยใชระบบการทำงานและการควบคุม 

ที่มีประสิทธิผล  

      3)  เพ่ือใหผลในการสรางสิ่งจูงใจในเปาหมายของงาน จะตองมีลกัษณะดังตอไปนี้  
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        (1) คนทำงานมีสวนในการตั้งเปาหมาย  

        (2) มีผลงานกลับมาใหผูทำทราบโดยตรง  

      (3) งานนั้นเปนสิ่งที่พึงปรารถนา  

        (4) งานนั้นสามารถทำใหสำเร็จได  

        Maslow (1970) ไดเสนอแนวคิดทฤษฎีที่กลาวถึงความตองการของมนุษยในลำดับตาง ๆ 

โดยกลาววา มนุษยจะพยายามแสวงหาสิ่งตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของตนเองตามความสำคัญ

แตละลำดับขั้น โดยเริ่มจากขั้นต่ำสุดกอน เมื่อความตองการแตละขั้นไดรับการตอบสนองอยางบริบูรณแลว 

มนุษยจึงจะเริ่มแสวงหาเพื่อเติมเต็มความตองการในขั้นลำดับขั้นที่สูงกวา โดยแบงความตองการดังกลาว

ออกเปน 5 ขั้น เรียงจากต่ำสุดไปหาสูงสุด คือ 

   1)  ความตองการทางกายภาพ (Physiological Needs) ก็คือความตองการขั้นพื้นฐาน 

ทีม่นุษยจำเปนตองไดรับเพื่อที่จะใหมีชีวิตอยูรอด เชน อาหาร น้ำ เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัยและการรักษา 

อาการเจ็บปวย ซึ่งแนนอนวา หากสิ่งเหลานี้ยังขาดตกบกพรองอยู มนุษยก็ยังไมสามารถจะไปแสวงหา

สิ่งอ่ืน ๆ ที่สูงกวานั้นได 

     2)  ความตองการดานความมั ่นคงปลอดภัย (Safety Needs) เปนความตองการขั้นตอมา  

คือเมื่อมีชีวิตรอดแลว มนุษยก็ยอมตองการแสวงหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต เชน มีครอบครัว 

ที่อบอุน มีการงานมั่นคงที่จะเลี้ยงตัวเองและคนในครอบครัวได รวมถึงความมั่นใจวาหากตนเองไมสามารถ 

หาเลี้ยงชีพไดแลว ก็จะยังมีชีวิตท่ีเปนปรกติสุขอยูได เปนตน 

     3)  ความตองการมีความรักและความเปนเจาของ (Belongingness and Love Need) 

เมื่อมีชีวิตที่มั่นคงแลว คนก็เริ่มตองการไดรับความรัก ตองการไดรับการยอมรับใหเขากลุม มีพวกพอง

เพ่ือนฝูง มีการคบคาสมาคม 

     4)  ความตองการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ (Self– Esteem Need) 

เมื่อไดรับการตอบสนองทางกายภาพและความมั่นคงทางกายและใจครบถวนแลว มนุษยก็จะเขาสูขั้นที่ 4 

คือ ความตองการมีเกียรติยศชื่อเสียง เปนที่รูจักและยอมรับกันทั่วไปในสังคมวาเปนผูมีความรู ความสามารถ 

ไดรับการยกยองจากคนทั่วไป 

     5)  ความตองการความสมบูรณของชีวิต (Self–Actualization Needs) เปนความตองการ 

ขั้นสูงสุดของมนุษย ที่มีครบทุกอยางแลวทั้งความตองการทางรางกาย จิตใจ และเกียรติยศชื่อเสียง 

เขาก็จะเริ่มทำในสิ่งท่ีตัวเองปรารถนา ดวยการใชความสามารถและศักยภาพที่ตัวเองมีในการพยายาม

ไปใหถึงจุดสูงสุดของชีวิตที่ตัวเองปรารถนา เชน ศิลปนบางคนที่มีครบแลวก็อาจจะอุทิศตัวเพ่ือ

สรางสรรคงานแตละชิ้นตามใจปรารถนาของตัวเอง โดยไมคำนึงถึงวางานชิ้นนั้นจะขายไดหรือไม 
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     Bloom (1976) ไดกลาวไววา ถาสามารถจัดใหนักเรียนไดทำกิจกรรมที ่ตนตองการ ก็นาจะ

คาดหวังไดแนนอนวานักเรียนทุกคนไดเตรียมใจสำหรับกิจกรรมที ่ตนเลือกนั้นดวย ความกระตือรือรน 

พรอมทั ้งความมั ่นใจ เราสามารถสังเกตเห็นความแตกตางของความพรอมดานจิตใจไดชัดเจน  

จากการปฏิบัติของนักเรียนตองานที ่เปนวิชาบังคับกับวิชาเลือกจากสิ ่งนอกโรงเรียนที ่นักเรียน 

อยากเรียน เชน การขับรถยนต ดนตรีบางชนิด เกมหรืออะไรบางอยางที่นักเรียนอาสาสมัครและ

ตัดสินใจไดโดยเสรีในการเรียน การมีความกระตือรือรน และความสนใจเมื่อเริ่มเรียนจะทำใหนักเรียน

เรียนไดเร็วและประสบความสำเร็จสูง  

      อยางไรก็ตาม Bloom เห็นวาวิธีนี้คอนขางเปนอุดมคติที่จัดไดลำบาก  ความพึงพอใจ

ของนักเรียนในการศึกษาเลาเรียนจะเกิดจากองคประกอบตาง ๆ เหลานี้คือ หลักสูตรวิธีสอนและ

กิจกรรมการเรียนการสอนครูผูสอนที่จะสั ่งสอนใหผูเรียนประสบความสำเร็จในการเรียน ดังนั้น  

จึงเปนหนาที่ของผูบริหารและครูในโรงเรียนที่จะสรางความสุขในการเรียนใหกับนักเรียนเพื่อให

นักเรียนมีความพึงพอใจ มีความรักและกระตือรือรนในการเลาเรียน โดยการปรับปรุงองคประกอบ

ตาง ๆ ของครูมีการยกยองใหกำลังใจแกนักเรียนที่กระทำความดีมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับนักเรียน 

สงเสริมใหนักเรียนมีความเจริญกาวหนา การสรางสภาพแวดลอมเกี่ยวกับอาคารสถานที่ที่เหมาะสม 

นาอยู เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรับฟงและใหความชวยเหลือเมื ่อนักเรียน 

มีปญหาทุกขรอน ปจจัยความพึงพอใจจึงเปนสิ่งสำคัญประการหนึ ่งที่จะสงผลใหนักเรียนประสบ

ความสำเร็จในการศึกษาเลาเรียน  

      Shelly (1995) ไดศึกษาแนวคิด เกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุปไดวาเปนความรูสึกสองแบบ 

ของมนุษย คือ ความรูสึกในทางบวกและความรูสึกในทางลบ ความรูสึกในทางบวกเปนความรู สึก 

ที่เมื่อเกิดขึ้นแลวทำใหความรูสึกที่มีระบบยอนกลับและความสุขนี้สามารถทำใหเกิดความสุขหรือ

ความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้นไดอีก ดังนั้น จะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอนและความสุข

นี้จะมีผลตอบุคคลมากกวา ความรูสึกในทางบวกอื่น ๆ ความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกและ

ความสุขมีความสัมพันธกัน อยางสลับซับซอนและระบบความสัมพันธของความรูสึกทั้งสองนี้เรียกวา

ระบบความพึงพอใจโดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือระบบความพึงพอใจมีความรูสึกทางบวกมากกวา

ความรูสึกทางลบ     

      Kotler and Philip (2003) ไดกลาวไววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกยินดีหรือผิดหวัง  

ของบุคคลจากการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางสิ่งที่ไดรับ (Perceived) กับความคาดหวัง (Expectations) 

ของเขา ถาสิ่งที่ไดรับไมเพียงพอหรือต่ำกวาความคาดหวังลูกคาก็ไมพอใจ (Dissatisfied) ถาสิ่งที่ไดรับ 

เปนไปตามคาดหวังลูกคาก็เกิดความพึงพอใจ (Satisfied) 
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   5.3 การวัดการประเมินความพึงพอใจ 

     Stomborg (1984) การวัดความพึงพอใจของผูรับบริการนั้น จะวัดในเรื่องใดนั้นยอม

แตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของผูทีจ่ะศึกษาแตมีวิธิทีี่นิยมใชกัน คือ  

     1)  การสัมภาษณ วิธ ีนี้ผูศ ึกษาจะมีแบบส ัมภาษณท ี ่ม ีคำถามซึ่งได ร ับการทดสอบ 

ความเที่ยงตรงและเชื่อถือแลว ทำการสัมภาษณกลุมตัวอยาง ขอดีของวิธีการนี้คือผูสัมภาษณ อธิบาย

คำถามใหผูตอบเขาใจ สามารถใชกับกลุมตัวอยางที่อานเขียนหนงัสือไมไดแตมีขอเสียคือ การสัมภาษณตองใช

เวลามากและอาจมีขอผิดพลาดในการสื่อความหมาย  

     2)  การใชแบบสอบถาม เปนที่วิธีนิยมมากที ่สุด มีลักษณะเปนคำถามที ่ไดทดสอบ 

หาความเที่ยงตรงและความเชื ่อม่ันกลุมตัวอยางเลือกคำตอบหรือเติมคำ ขอดีวิธีนี้คือไดคำตอบ 

ความหมายที่แนนอน มีความสะดวกรวดเร็วในการสำรวจ สามารถใชกับกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญ 

ขอเสียคือผูตอบตองสามารถอานออกเขียนไดและมีความสามารถในการคิดเปนความพึงพอใจ  

เปนสภาวะที่ตอเนื่องไมสามารถบอกจุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดของความพึงพอใจได  

     ภณิดา  ชัยปญญา (2541) ไดกลาววาการวัดความพึงพอใจนั้นสามารถทำไดหลายวิธี 

ดังตอไปนี ้

     1)  การใชแบบสอบถามโดยผู สอบถามจะออกแบบสอบถามเพื ่อตองการทราบ 

ความคิดเห็นซึ่งสามารถทำไดในลักษณะที่กำหนดคำตอบใหเลือก หรือตอบคำถามอิสระคำถาม

ดังกลาวอาจถามความพึงพอใจในดานตาง ๆ เชน การบริการการบริหารและเงื่อนไขตาง ๆ เปนตน  

     2)  การสัมภาษณเปนวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่งซึ่งตองอาศัยเทคนิค และ

วิธีการที่ดีที่จะทำใหไดขอมูลที่เปนจริงได  

     3)  การสังเกตเปนวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปาหมาย 

ไมวาจะแสดงออกจากการพูดกิริยาทาทางวิธีนี้จะตองอาศัยการกระทำอยางจริงจังและการสังเกต

อยางมีระเบียบแบบแผน 

     เสาวภาคย ปฐมพฤกษวงษ (2558) กลาววา การวัดความพึงพอใจ เปนความตองการ

ทราบระดับความพึงพอใจที่มีตอหนวยงานที่ตองใหบริการและสวนที่เกี่ยวของ ในดานตาง ๆ เชน 

พฤติกรรมของผูใหบริการกระบวนการผลผลิต  ทั้งนี้เพื่อนำขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไข อันจะเปน

ประโยชนในการพัฒนาหนวยงานใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

     สรุปไดวา การวัดความพึงพอใจของผูรับบริการนั้น จะวดัในเรื่องใดนัน้ยอมแตกตางกัน

ไปตามวัตถุประสงคของผูที่จะศึกษา สามารถใชวิธีการวัดไดหลายวิธี เชน การใชแบบสอบถาม  

การสัมภาษณ การสังเกต ทั้งนี้เพื่อนำขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไข อันจะเปนประโยชนในการพัฒนา

หนวยงานใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
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6.  บริบทของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

   6.1 สภาพทั่วไปของโรงเรียน 

   โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ เปดทำการเรียน

การสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1–ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4–ม.6)  มีเนื้อที่  

26 ไร 29 ตารางวา ตั ้งอยู เลขที ่ 2 ซอยไอ ซี ดี 8 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง จังหวัด

กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10520 โทรศัพท 02–7378919–20  โทรสาร 02–3609287 e–mail :  

dsromklao@hotmail.com website http://www.dsr.ac.th ส ังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  มีเขตพื้นที่บริการในเขตลาดกระบัง ไดแก แขวงคลองสามประเวศ 

แขวงคลองสองตนนุน แขวงทับยาว แขวงลำปลาทิว ในเขตประเวศ ไดแก แขวงประเวศ และตำบลราชาเทวะ 

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สภาพของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เชิงปริมาณและคุณภาพ

โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสูสากลอยางตอเนื่อง สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยี เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู ปลูกฝงคุณธรรม 

เสริมสรางจิตสำนึกความเปนลูกเทพศิรินทร ความสำนึกในความเปนชาติไทย พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาสูการเปนครูมืออาชีพ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และแนวทางการกระจาย

อำนาจใหมีประสิทธิภาพ 

      โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สถาปนาขึ ้นเมื ่อวันที่ 26 มีนาคม 2522 มีพระพุทธรูป

ประจำโรงเรียน คือ พระพุทธมงคลศึกษาประชานารถ สีประจำโรงเรียน สีเขียว สีเหลือง (สีเขียว 

หมายถึง สีของใบดอกรำเพย เปนสีประจำวันพฤหัสบดี ตามตำราพิชัยสงคราม สีเหลืองหมายถึงสีของ

ดอกรำเพยตนไมประจำโรงเรียนตนรำเพย) คำขวัญโรงเรียน บุคลิกภาพดี  มีน้ำใจ มีวินัย  ใฝเรียนรู เชิด

ชูสถาบัน ปรัชญาของโรงเรียน “สุโข ปฺญาปฏิลาโก” การไดความรูเปนเหตุนำสุขมาให คติพจนประจำ

โรงเรียน  “น สิยา โลกวฑฺฒโน” ไมควรเปนคนรกโลก สัญลักษณประจำโรงเรียน ดวงอาทิตยทอแสง 

หมายถึง “ภาณุรังษี” หรือแปลวา แสงตะวัน อันเปนพระนามของสมเด็จพระราชปตุลาฯ ซึ่งทรงมีสวนใน 

การกำเนิดตึกแมน อักษร  ม. หมายถึง “แมน” นามของหมอมในสมเด็จพระราชปตุลาฯ ไดอุทิศกุศล 

แกหมอมแมน ชอดอกรำเพย หมายถึง “พระนามของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี” (พระนางเจา

รำเพยภมราภิรมย) สมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รวงขาว หมายถึง

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาไดมาตั้งอยูบนผืนที่นาของนางเนียน ชื่นชม  ผูบริจาคท่ีดินใหแกโรงเรียน 

 

 

 

 

ภาพ 2–2  ตราสัญลักษณประจำโรงเรียน 
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   6.2  โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 2–3  โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารทั่วไป 

1. กลุมงานจัดการเรียนการสอน 

   1) งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   2) งานกลุมสาระการเรียนรู 
        และกิจกรรมพฒันาผูเรียน 
   3) งานนิเทศการเรียนการสอน 
   4) งานพัฒนาส่ือและเทคโนโลย ี
   5) งานวิจัยในชัน้เรียน 
   6) งานพัฒนากระบวนการเรยีนรู 
   7) งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

2. กลุมงานสนับสนุนการจัด 

   การเรียนการสอน 

   1) งานทะเบียนนกัเรียน 
   2) งานวัดและประเมนิผล 
   3) งานสงเสริมและพัฒนา 
      แหลงเรียนรู 
   4) งานแนะแนวและการให 
      คำปรึกษา  
   5) งานสำนักงานวิชาการ 
   6) งานบริการทางวิชาการ 
   7) งานโสตทัศนศึกษา 
 

 

1. กลุมงานนโยบายและแผน 

   1) งานกำหนดนโยบาย 

   2) งานแผนงาน 

   3) งานสารสนเทศ 

   4) งานตรวจสอบติดตาม  

      และรายงานการใช    

      งบประมาณ 

 

2. กลุมงานการเงินและสนิทรัพย 

   1) งานการเงนิ 

   2) งานบัญช ี

   3) งานพัสดุ 

   4) งานระดมทรัพยากร 

       และกองทุน 

1. กลุมงานบุคลากร 

   1) งานการวางแผนและ    
      อัตรากำลัง 
   2) งานสรรหา บรรจ ุและ 
       แตงต้ัง 
   3) งานวินัย และจรรยาบรรณ 
   4) งานทะเบียนประวตั ิ
   5) งานประเมินผล 
       การปฏิบัตงิาน 
   6) งานรักษาความปลอดภัย 
 

2. กลุมงานสงเสริมและพัฒนา 

   1) งานวิทยฐานะ 
   2) งานสงเสริม ยกยอง และ 
       เชิดชูเกยีรติ 
   3) งานพัฒนาบคุลากร 
   4) งานสวัสดิการ 

 
 

1. กลุมงานกิจการนกัเรียน 

  1) งานรับนักเรยีน 
  2) งานกจิการนกัเรียน 
  3) งานระดับชั้นและปกครอง 
     นักเรียน 
  4) งานระบบดูแลชวยเหลือ 
     นักเรียน 
  5) งานสารวัตรนักเรยีน 
 

2. กลุมงานบริการ 

  1) งานอาคารสถานที ่
      และส่ิงแวดลอม 
  2) งานประชาสัมพันธ 
  3) งานธุรการและสารบรรณ 
  4) งานสัมพันธชุมชน 
  5) งานควบคุมภายใน 
  6) งานยานพาหนะ 
  7) งานอนามยั 

สมาคม / ชมรม / มูลนธิ ิ

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ผูอำนวยการโรงเรียน 

ครูและบุคลากร 
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   6.3  ขอมูลครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 
 

ตาราง 2–1  จำนวนผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562   

กลุมบุคลากร 
เพศ ระดับวุฒิการศึกษาสูงสุด 

รวม 
ชาย หญิง ปริญญาโท ปริญญาตรี 

กลุมบริหาร 2 – 2 – 2 

ภาษาไทย – 17 6 11 17 

วิทยาศาสตร 8 17 17 8 25 

คณิตศาสตร 7 14 6 15 21 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 12 5 12 17 

ภาษาตางประเทศ 5 20 11 14 25 

สุขศึกษาและพลศึกษา 8 4 5 7 12 

ศิลปะ 5 5 5 5 10 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 5 20 8 17 25 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1 7 3 5 8 

รวม 46 116 68 94 162 
 

ตาราง 2–2  จำนวนผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศกึษา 2563   

กลุมบุคลากร 

วุฒิการศกึษา               วิทยฐานะ                  จำนวนครู  รวม 

ป.
โท

 

ป.
ตร

 ี

ต่ำ
กว

า 
ป.

ตร
ี 

คศ
.3

 

คศ
.2

 

คศ
.1

 

คร
ูผูช

วย
 

คร
 ู

ครู
อัต

รา
จา

ง

บุค
ลา

กร
 

ผูอำนวยการโรงเรยีน 1 – – 1 – – – 1 – 1 

รองผูอำนวยการโรงเรยีน 3 – – 1 1 1 – 3 – 3 

รวม 4 – – 2 1 1 – 4 – 4 

ภาษาไทย 4 11 – 3 3 8 1 15 – 15 

คณิตศาสตร 6 17 – 1 9 10 3 23 – 23 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 6 27 – 4 9 16 4 33 – 33 

สังคมศึกษา ฯ 7 11 – 2 4 12 4 18 – 18 

สุขศึกษาและพลศึกษา 3 8 – 3 1 5 1 11 – 11 

ศิลปะ 2 9 – 3 2 6 – 11 – 11 

การงานอาชีพ 11 9 – 5 3 9 1 18 2 20 

ภาษาตางประเทศ 8 15 – 1 4 15 2 22 1 23 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3 4 – 2 1 1 2 6 1 7 

รวม 50 111 – 24 36 82 18 157 4 161 

รวมทั้งหมด 54 111 – 26 37 83 18 161 4 165 
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   6.4  ขอมูลนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 

ตาราง 2–3  จำนวนนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา แยกชั้นและเพศ ปการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

   มัธยมศึกษาตอนตน 817 876 1,693 

   มัธยมศกึษาตอนปลาย 610 892 1,502 

รวม 1,427 1,768 3,195 

 

ตาราง 2–4  จำนวนนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา แยกชั้นและเพศ ปการศึกษา 2563 

ระดับชัน้ 
จำนวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

ม.1 242 289 531 

ม.2 250 291 541 

ม.3 236 254 490 

ม.4 246 316 562 

ม.5 248 310 558 

ม.6 233 317 550 

รวม 1,455 1,777 3,232 

 

   6.5 โครงสรางเวลาเรียน 

          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน  กำหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียน ดังนี ้
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ตาราง 2–5  โครงสรางเวลาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
เวลาเรยีน (ชั่วโมง / ภาคเรียน) 

ม.1 ม.2 ม.3 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ภาษาไทย 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 

คณิตศาสตร 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 

วิทยาศาสตร 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

–ประวัติศาสตร 

–หนาที่พลเมืองและการดำเนิน

ชีวติในสังคม 

–ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม 

–ภูมิศาสตร 

–เศรษฐศาสตร 

80 (2 นก.) 

 

20 (0.5นก.) 

 

 

60 (1.5 นก.) 

80 (2 นก.) 

 

20 (0.5นก.) 

 

 

60 (1.5 นก.) 

80 (2 นก.) 

 

20 (0.5นก.) 

 

 

60 (1.5 นก.) 

80 (2 นก.) 

 

20 (0.5นก.) 

 

 

60 (1.5 นก.) 

80 (2 นก.) 

 

20 (0.5นก.) 

 

 

60 (1.5 นก.) 

80 (2 นก.) 

 

20 (0.5นก.) 

 

 

60 (1.5 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

ศิลปะ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

ภาษาตางประเทศ 
60 (1.5 

นก.) 

60 (1.5 

นก.) 

60 (1.5 

นก.) 

60 (1.5 

นก.) 

60 (1.5 

นก.) 

60 (1.5 

นก.) 

รวมเวลาเรยีน (พ้ืนฐาน) 
440 (11 

นก.) 

440 (11 

นก.) 

440 (11 

นก.) 

440 (11 

นก.) 

440 (11 

นก.) 

440 (11 

นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

– ลูกเสือ – เนตรนาร ี

– แนะแนว 

– ชุมนุม 

 

 

60 

 

 

60 

 

 

60 

 

 

60 

 

 

60 

 

 

60 

รายวิชา/กิจกรรมที ่สถานศึกษา 

จัดเพิ ่มเต ิมตามความพรอมและ

จุดเนน   

ปละไมนอยกวา 200 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไมนอยกวา 1,200 ชั่วโมง / ป 
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    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 ระดับชั้น

มัธยมศกึษาตอนปลาย  กำหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียน ดังนี ้
 

ตาราง 2–6  โครงสรางเวลาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

   6.6  ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม  

       1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณ

ใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก วัด การรถไฟและคลังสินคา อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจาง สวนใหญนับถือ

ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที ่เปนที่รู จักโดยทั ่วไป คือ การตักบาตรพระรอย  

การตักบาตรน้ำผึ้ง การละเลนสะบา 

       2) ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับต่ำกวาปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับจาง 

สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป 180,000 บาท 

จำนวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว 4 คน 

กลุมสาระการเรียนรู เวลาเรียน (ชวงชั้น) ม.4–ม.6 

ภาษาไทย 240 (6 นก.) 

คณิตศาสตร 240 (6 นก.) 

วิทยาศาสตร 240 (6 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

320 (8 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 120 (3 นก.) 

ศิลปะ 120 (3 นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 120 (3 นก.) 

ภาษาตางประเทศ 240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 1,640 (41 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 360 

รายวิชา / กิจกรรมที่

สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม          

ตามความพรอมและจุดเนน   

ไมนอยกวา 1,600 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด รวม 3  ปไมนอยกวา  3,600 ชั่วโมง 
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   7.1 งานวิจัยในประเทศ 

      กิตติมา มั ่นคิด และ ประณีต วิบูลยประพันธ (2558) ไดศึกษาปจจัยที ่ส งผลตอ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดแมฮองสอน กลุมตัวอยางที่ใช

ในการวิจัย คือ ครูผูสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน จำนวน 217 คน เครื่องมือ 

ที่ใชเปนแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มาตราสวนประมาณ 5 

ระดับ คาดัชนคีวามสอดคลอง IOC เทากับ 0.95 และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.97 ผลการวิจัย  

พบวา ระดับปจจัยสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน มีความสัมพันธกันในระดับ 

ปานกลาง โดยมีทิศทางความสัมพันธในทางบวก อยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 มีเพียง 3 ดาน 

ที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน อยางมีระดับ

นัยสำคัญทางสถิติที่ .01 เรียงตามลำดับความสำคัญ คือ ดานชุมชน ดานครูผูสอนและดานผูบริหาร

ตามลำดับ ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัด แมฮองสอน

สามารถทำนายการประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน อยางมี

ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

     ธีระพงษ  สืบโสดา (2558) ไดศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 17 กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก ขาราชการครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี

จํานวน 92 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  

5 ระดับ สถิต ิที่ใช ในการว ิเคราะห ขอม ูล ได แก ค าคะแนนเฉลี่ย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

การทดสอบคาที (t–Test) และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) และเมื่อพบ

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต จะทําการทดสอบหาความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีของ

เชฟเฟ (Scheffe’s method) ผลวิจัย พบวา 1) ปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงจากมาก 

ไปหานอย สามลําดับแรก คือ การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา สวนการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบัน

อื่นที่จัดการศึกษา มีปญหาเปนอันดับสุดทาย 2) ผลการเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามประสบการณ โดยรวมและรายดานทุกดาน

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูที่มีกลุมสาระการเรียนรูตางกัน 

โดยรวมและรายดาน  ไดแก การพัฒนากระบวนการเรียนรู  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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การพัฒนาแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภายในสถานศึกษา การสงเสริม

ความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และ 

การสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผล 

ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ 

การแนะแนวการศึกษา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 17 โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยสูงสุดในแตละดาน ไดแก 1) ควรสรางความเขาใจแกครูอาจารยและ 

ผูที ่เกี ่ยวของเกี่ยวกับความสําคัญของหลักสูตร 2) ควรใหขวัญ กําลังใจและยกยองชมเชยครูที่ประสบ

ความสําเร็จดานการเรียนการสอน 3) ควรจัดใหมีการอบรมครูเกี ่ยวกับการจัดทําแผนการวัดผลและ

ประเมินผลแตละรายวิชา 4) ผูบริหารและครูควรใหความสําคัญกับการวิจัยเพื่อพัฒนา 5) ควรจัดใหมี

การประเมินผลการพัฒนาการใชสื ่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) ควรจัดใหมีการทํา

เอกสารเผยแพรแหลงเรียนรู 7) ควรจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการแกผูบริหารและครูผูสอนในเรื่อง

เทคนิคและวิธีการนิเทศ 8) ผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว หรือผูใหบริการทุกคน 9) ผูบริหาร

ควรใหมีการเผยแพรการสรุป และจัดทํารายงานประจําป ที ่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษารายงานตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของอยางเหมาะสมและเปดเผยตอสาธารณชน 

10) ควรสงเสริมความรวมมือการบริการทางวิชาการระหวางบุคลากร ชุมชน ใหมีบรรยากาศการเรียนรู

ตลอดชีวิตสูชุมชนและสังคม 11) ควรใหมีการบริการดานวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารกับแหลงวิชาการกับสถานศึกษาอื่น ๆ 12) ควรจัดใหมีการสรางความรูความเขาใจ การเพ่ิมความพรอม

ใหกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา 

สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นท่ีรวมจัดการศึกษา 

     ยุวดี คุณสม, อนุศักดิ์ เกตุสิริ, และ อารี หลวงนา (2558) ไดศกึษารูปแบบการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนขนาดใหญพิเศษที ่มีประสิทธิผล โดยมีขั ้นตอนในการดําเนินงานวิจัย 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1  

ศึกษาสภาพปจจุบันและแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ ระยะที ่ 2 ตรวจสอบ  

องคประกอบหลัก องคประกอบยอยของรูปแบบโดยขอมูลจากการสัมภาษณเชิงล ึก สนทนากลุ ม  

ในโรงเรียนกลุมเปาหมาย จัดกลุมองคประกอบรูปแบบโดยการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 5 ดาน 

ตรวจสอบความเหมาะสม ความเปนไปไดขององคประกอบ โดยผูเชี่ยวชาญ และปรับปรุงตามผูเชี่ยวชาญอีกครั้ง 

ระยะที่ 3 สรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดใหญพิเศษที่มีประสิทธิผล โดยยกราง

รูปแบบ จัดทําคู มือการใชรูปแบบ ตรวจสอบรูปแบบโดยผู ทรงคุณวุฒิ และปรับปรุงเปนรางรูปแบบ 

ตามผูเชี่ยวชาญ ระยะที่ 4 นําเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดใหญพิเศษที่มีประสิทธิผล  

จัดสัมมนาเพ่ือตรวจสอบรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ และสรุปรายงานรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
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ขนาดใหญพิเศษที่มีประสิทธิผล ผลการวิจัย พบวา 1)  สภาพปจจุบันและแนวทางการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนขนาดใหญพิเศษที่มีประสิทธิผล มีการบริหารงานวิชาการ 5 ดาน ดานงานหลักสูตร 

ดานงานการเรียนการสอน ดานงานวัดผลและประเมินผล ดานงานนิเทศภายใน และดานการบริหาร

จัดการ ผลการปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีการปฏิบัติอยูในระดับ

มากทุกดาน 2)  ตรวจสอบความเหมาะสม ความเปนไปไดองคประกอบของรูปแบบการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนขนาดใหญพิเศษที่มีประสิทธิผล พบวา มีองคประกอบหลัก 5 องคประกอบ และองค

ประกอบยอย 39 องคประกอบ คือ ดานหลักสูตร 8 องคประกอบ ดานการเรียนการสอน 9 องค

ประกอบ ดานการวัดและประเมินผล 6 องคประกอบ ดานการนิเทศภายใน 9 องคประกอบ ดานการบริหาร

จัดการ 7 องคประกอบ มีความเหมาะสมและความเปนไปไดภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา 

เปนรายดานพบวา ความเหมาะสมและความเปนไปได อยูในระดับมากที่สุดเชนเดียวกัน 3) รูปแบบ

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดใหญพิเศษที่มีประสิทธิผล มี 6 องคประกอบของรูปแบบ ดังนี้ 

(1) วัตถุประสงคเพื ่อใหมีหลักการจัดการงานวิชาการที่ดีมีประสิทธิผล และเพื่อเปนแนวทางการบริหาร 

งานวิชาการในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษที ่ม ีประสิทธิผล (2) หลักการ 6 หลัก คือ หลักการมีสวนรวม  

หลักการทำงานเปนทีม หลักการสรางเครือขาย หลักความรับผิดชอบ หลักการกระจายอำนาจ และ 

หลักวัฒนธรรมองคกร (3) กลไกการดำเนินงานตาม 6 หลักการบริหารงานวิชาการกำหนดภาระงาน 

ตามบทบาทหนาที ่ วางแผนบริหารจัดการงานวิชาการและกำหนดความสัมพันธของการทำงานเปนทีม  

(4) วิธีดำเนินการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 5 ดานคือ ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน 

ดานงานวัดผลและประเมินผล ดานงานนิเทศภายใน และดานงานบริหารจัดการ (5) ประเมินผลโดย

นำหลักการจัดการงานวิชาการอยางเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน และบริหารงานวิชาการ

เหมาะสมกับรูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผล และ (6) เงื่อนไขความสำเร็จ ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ

ใหความสำคัญในการนำหลักการบริหารงานวิชาการ 6 หลักการไปใชอยางเหมาะสมตามรูปแบบ  

4) การนำเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดใหญพิเศษที่มีประสิทธิผล พบวา องคประกอบ

รูปแบบ ดานวัตถุประสงค หลักการกลไกการดำเนินงาน วิธีดำเนินการการประเมินผล และเงื่อนไข

ความสำเร็จ มีความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชนภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

ทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน 

อยูในระดับมากที่สุดทุกดาน 

     วรรณา อุนคำ (2558) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการของสถานศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบวา 1) สภาพการบริหารงานวิชาการ 

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง   

2) ปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีปญหาการบริหารงานวิชาการ 
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ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 อยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับ

จากมากไปหานอย ไดแก ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอน 

ผลการเร ียนดานการว ิจ ัยเพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3) ผลการวิเคราะหความคิดเห็นที ่ได 

จากการสอบถามผู ทรงคุณวุฒิจำนวน 7 คน เกี่ยวกับความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  

มีความเหมาะสมและเปนไปไดโดยรวมอยู ในระดับมาก 4) ผลการประเมินความเหมาะสมของคู มือ 

การดำเนินการตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 21 ที่ไดจากการสอบถามผูทรงคณุวุฒิ 7 คน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

    จารุกิตติ ์ สิทธิยานนท (2559) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารวิชาการของ

โรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิดพลเมืองโลกศึกษา โดยมีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน

และสภาพที่พึงประสงคในการบริหารวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคดิพลเมืองโลกศึกษา 

2) เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิดพลเมือง

โลกศึกษา ประชากร คือ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา ที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหง

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (OBECQA) จำนวน 51 โรงเรียน กลุมตัวอยาง คือ โรงเรียน

มาตรฐานสากล จำนวน 45 โรงเรียน และผูใหขอมูล ไดแก ผูอำนวยการโรงเรียน รองผูอำนวยการ

กลุมบริหารวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ครูผูสอน และคณะกรรมการสภานักเรียน รวม 270 

คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบประเมินความเหมาะสมและความเปนไปได 

โดยมีลักษณะเปนมาตราสวนแบบประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี  

รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดลำดับความตองการจำเปนโดยใชเทคนิค 

Modified Priority Needs Index (PNIModified) และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา  ผลการวิจัย พบวา 

สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคในการบริหารวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิด

พลเมืองโลกศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมากและมากที่สุด ตามลำดับ (สภาพปจจุบัน Mean = 3.70 

และสภาพที่พึงประสงค Mean = 4.69) โดยดานที ่มีลำดับความตองการจำเปนสูงสุด คือ การวิจัย

ปฏิบัติการในชั้นเรียน (PNImodified = 0.309) รองลงมา คอื การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

(PNImodified = 0.264) และดานที่มีลำดับความตองการจำเปนต่ำที่สุด คือ การจัดการเรียนการสอน 

(PNImodified = 0.264) และแนวทางการพัฒนาการบริหารวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิด

พลเมืองโลกศึกษา มีทั ้งหมด 26 แนวทาง โดยเร ียงลำดับขอบขายการบริหารวิชาการที ่มีลำดับ 

ความตองการจำเปนตามลำดับ ดังนี้ การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 5 แนวทาง การพัฒนาและใชสื่อ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 5 แนวทาง การพัฒนาหลักสูตร 6 แนวทาง การวัดและประเมินผล 4 แนวทาง 

และการจัดการเรียนการสอน 6 แนวทาง 
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                  วรญา ภูเสตวงษ, สุรียมาศ สุขกสิ, และ อรุณี ทองนพคุณ (2559) ไดศึกษารูปแบบ 

การบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด มีวัตถุประสงค

เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 

2) ตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน ในจังหวัด

ระยอง จันทบุรี และตราด โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้ 1) การศึกษาเพื่อกำหนดกรอบความคิด

ในการวิจัย 2) การรางรูปแบบการบริหารวิชาการ 3) การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการโดยใช

เทคนิคเดลฟาย 3 รอบ 4) การตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการบริหารวิชาการ 5) การสรุป

และนำเสนอรูปแบบการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และ

ตราด กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง 

จันทบุรี และตราด จำนวน 217 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความเปนไปไดใน 

การนำรูปแบบไปปฏิบัติตน ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหคาเฉลี ่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย 

พบวา 1) รูปแบบการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 

ประกอบดวย 1) การพัฒนาหรือดำเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน 

2) การวางแผนงานดานวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตร

ของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 6) การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอน

ผลการเรียน 7) การวิจัยเพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและสงเสริม 

ใหมีแหลงเรียนรู 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา  12)  การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 13) การประสาน 

ความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 14) การสงเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  

15) การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือก

หนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา และ 17) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

2) ความเปนไปไดในการนำไปปฏิบัติของรูปแบบการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน  

ในจังหวัดระยอง จันทบุร ีและตราด โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก 

 สุริยา หาวหาญ, ธัชชัย จิตรนันท, และ วีรพล สารบรรณ (2559) ไดศึกษารูปแบบการบริหาร 

สูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีความมุ งหมาย  

1) เพ่ือศึกษาองคประกอบและตัวชี้วัดของการบริหารสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา และ 2) เพื ่อนำเสนอรูปแบบการบริหารสู ความเปนเลิศของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบดวย 2 ระยะ 

คือ ระยะที ่ 1 ประกอบดวย 3 ขั ้นตอน คือ (1) การศึกษาเพื ่อใหไดองคประกอบและตัวชี ้วัด 

การบริหารงานสูความเปนเลิศ (2) การสรางเครื่องมือและนำเครื่องมือที่จัดทำสมบูรณไปเก็บขอมูลกับ
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กลุมตัวอยาง (3) ประมวลสรุปองคประกอบและตัวชี้วัดการบริหารสูความเปนเลิศของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา ไดจากการดำเนินการในการวิจัยในข้ันตอนที่ 1 และ 2 

กลุ มตัวอยางจากโรงเรียนที ่ไดร ับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ปการศึกษา 2556 

ระดับชาติ สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน  

4 โรงเรียน ประกอบดวยโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ผูใหขอมูล 

คือ ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 7 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นและใชแบบ

สัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured interview) แบบสังเกต (Observation) เปนเครื่องมือ 

สถิติที่ใชในการวิเคราะห ขอมูล ไดแก คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ระยะที่ 

2 ประกอบดวย 2 ขั ้นตอน คือ (1) สรางรางรูปแบบของการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ 

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ (2) นำเสนอรางรูปแบบของ 

การบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา

วิเคราะหปรับปรุงและสรุปขอคิดเห็น ขอวิจารณ และขอเสนอแนะ เพื่อใหไดรูปแบบที่เหมาะสม 

ถูกตอง เปนไปได และสามารถนำไปใชประโยชนไดตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและสรุปรูปแบบ

ที่ไดรับการปรับปรุงแกไขที่สมบูรณนำเสนอตอไป โดยทำการเก็บขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษา 

จำนวน 5 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบกอนหิมะและใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

(Structure interview) เปนเครื่องมือ สถิติที่ใชในการวิเคราะห ขอมูล ไดแก คาความถี่ (Frequency) 

และคารอยละ (Percentage) ผลการวิจัยพบวา 1) องคประกอบการบริหารสูความเปนเลิศของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประกอบดวย 7 องคประกอบ ไดแก  

(1) ผูบริหาร (2) ครู (3) นักเรียน (4) แหลงเรียนรู (5) การบริหารจัดการ (6) เครือขายรวมพัฒนา 

และ (7) การพัฒนาระบบสารสนเทศ 2) รูปแบบการบริหารสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบ ดวย 7 องคประกอบที่สำคัญ ซึ่งมีความเหมาะสม 

ถูกตอง เปนไปไดและสามารถนำไปใชประโยชนได สอดคลองกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย 

 ประเสริฐ  สำเภารอด, สุวพร เซ็มเฮง, และ พวงรัตน  เกสรแพทย (2560) ไดศึกษา

รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับสถานการณโลก มีวัตถุประสงค

เพื่อ 1) สังเคราะหองคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู ความเปนเลิศที ่สอดคลองกับ

สถานการณโลก 2) พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับ

สถานการณโลก 3) ประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนำไปใชของรูปแบบการบริหาร

โรงเรียนมัธยมศกึษาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับสถานการณโลก โดยดำเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน 

คือ ขั ้นตอนที่ 1 การสังเคราะหองคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู ความเปนเลิศที่

สอดคลองกับสถานการณโลก โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจำนวน 9 คน และใชแบบสอบถามกับ

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยูในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 
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240 คน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสูความเปนเลิศที่สอดคลอง

กับสถานการณโลก โดยใชแบบประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู ความเปนเลิศ 

ที่สอดคลองกับสถานการณโลก จากผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสม

และความเปนไปไดในการนำไปใชของรูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู ความเปนเลิศ 

ที่สอดคลองกับสถานการณโลก โดยใชแบบประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนำไปใช 

กับครูปฏิบัติการ จำนวน 240 คน ผลการวิจัย พบวา 1) องคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

สูความเปนเลิศที่สอดคลองกับสถานการณโลก ประกอบดวย 5 องคประกอบ ในภาพรวมการบริหาร

และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการปฏิบัติในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา  

มีการปฏิบัติในระดับมากทุกดานโดยเรียงลำดับสูงสุด ดังนี ้คือ ดานที ่ 5 การบริหารงานบุคคล 

รองลงมาคือ ดานที่ 4 การจัดการสารสนเทศ ดานที่ 1 ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษา ดานที่ 2 

การวางแผนพัฒนาสถานศึกษา และดานที ่ 3 การมุ งเนนนักเรียน ผูปกครองและผูเกี่ยวของมีคา

ใกลเคียงกัน 2)  การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับ

สถานการณโลกไดรูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับสถานการณโลก 

ประกอบไปดวย 7 องคประกอบ ดังนี ้ (1) ดานภาวะผู นำของผู บริหารสถานศึกษา (2) ดานการวางแผน 

พัฒนาสถานศึกษา (3) ดานการมุงเนนนักเรียน ผู ปกครองและผู เกี ่ยวของ (4) ดานการจัดการสารสนเทศ   

(5) ดานการบริหารบุคคล (6) ดานการบริหารงานวิชาการ (7) ดานจัดการกระบวนการสนับสนุน  

3) ประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนำไปใชของรูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สูความเปนเลิศที่สอดคลองกับสถานการณโลก พบวา ครูปฏิบัติการโรงเรียนมัธยมศึกษาที ่อยูใน

โครงการโรงเรียนมาตราฐานสากลในกรุงเทพมหานคร จำนวน 240 คน เห็นวารูปแบบการบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับสถานการณโลก ทั้ง 7 องคประกอบมีความเหมาะสม 

และความเปนไปไดในการนำไปใชอยูในระดับมาก 

     ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล (2561) ไดศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการและการจัด 

การเรียนรูเพี่อเสริมสรางคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การวิเคราะห 

เชิงปริมาณผสานเชิงคุณภาพ เครื ่องมือวิจัยคือแบบสอบถามมีคาความเชื ่อมั ่น () = .87 และ 

แบบสัมภาษณ ผูใหขอมูลไดแกผูบริหารสถานศึกษา 454 คน ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน 

วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะหตารางไขวสวนขอมูลเชิงคุณภาพจากสัมภาษณ

ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ 36 คน พบวา 1) ผูบริหารมีความรูและทักษะ

ศตวรรษที่ 21 ระดับปานกลางโดยความรู แปรตามประสบการณทำงาน ประสบการณบริหาร วุฒิการศึกษา  

และระดับบริหาร 2) ขอบขายบริหารวิชาการมี 17 งาน และมีสัดสวนสูงสุดเมื่อเทียบกับการบริหาร 

ดานอื่น สภาพบริหารวิชาการอยู ในระดับมาก 3 อันดับ คือ สนับสนุนผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  

จัดพัฒนาการเรียนการสอน และงานหลักสูตร ระดับการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะและ
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ทักษะผูเรียนศตวรรษที่ 21 มี ระดับสูงสุด คือ การสงเสริมการอาน และ 3) รูปแบบการบริหารสถานศึกษา

ศตวรรษที่ 21 อาศัยแนวทางกระจายอำนาจให ผูบริหารตัดสินใจ มีอิสระ ทันการเปลี่ยนแปลง บริหาร

โดยใชโรงเรียนเปนฐานดวยธรรมาภิบาลโปรงใส และเนนความมีสวนรวมการบริหารในรูปคณะกรรมการ

สถานศึกษาโดยใชการบริหารเชิงกลยุทธและการพัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อสาร ที่มีศักยภาพ รูปแบบ

การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสรางทักษะผูเรียนศตวรรษที่ 21 เปนการบริหารวิชาการที ่อิงแนวคิด

ลักษณะแนวทางจัดโครงสรางองคประกอบที่คำนึงถึง (1) ผลสัมฤทธิ์ (2) ผูเรียนเปนสำคัญ (3) สอดคลอง

ศักยภาพผู เร ียน (4) ฝกปฏิบัติ (5) เนนกิจกรรม (6) ฝกการคิด (7) แสวงหาความรู เร ียนรวมกัน  

(8) สอดคลองความตองการผู เรียน เชื่อมโยงทองถิ ่น (9) เตรียมความพรอมสูสากลมุงความเปนไทย  

(10) ครูมืออาชีพ (11) ตอบปฏิรูปการศึกษา (12) บริหารแบบมีสวนรวม (13) มุงเปาพัฒนาคุณลักษณะ

และทักษะศตวรรษที่ 21 (14) การนิเทศภายใน (15) บริหารดวยภาวะผูนำแบบสนับสนุน (16) หองเรียน

และสภาพแวดลอมในศตวรรษที่ 21 (17) ระบบบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ (18) การพัฒนาองค

รวม (19) การประเมินพัฒนาการการเรียนรู (20) เครือขายชุมชนวิชาชีพครูเพ่ือการสอน (21) การพัฒนา

หลักสูตรคุณภาพ และ (22) การจัดรายวิชาเสริมคนควารายบุคคล รูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสราง

คุณลักษณะทักษะผูเรียนมีลักษณะ ดังนี้ (1) บูรณาการสาระ (2) แบบโครงงาน (3) สะเต็มศึกษา (4) เรียนรู

จากปญหา (5) แบบรวมมือ (6) แบบฝกปฏิบัติ (7) สรางประสบการณเรียนรู (8) เนนการสรางผลงาน

และนวัตกรรม (9) เทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ (10) สรางความรูและเรียนรูดวยตนเอง (11) การจัดการเรียนรู

แบบตกผลึกความคิดรู (12) การเรียนการสอนแบบสาธิต (13) การฝกคิดเชิงออกแบบและ (14) กระบวนการ 

GPAS 5 ขั้นตอน 

     อธิวัฒน พันธรัตน (2561) ไดศึกษาปจจัยที ่ส งผลตอการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ มตัวอยางประกอบดวย 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ปการศึกษา 2561 จำนวน 346 คน เครื่องมือ ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 

แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเท่ียงเทากับ 0.98 สถิต ิที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และ

วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพบวา 1) ระดับปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 2) ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 3) ความสัมพันธระหวางปจจัยกับการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษามีความสัมพันธ กันทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ปจจัยที ่ส งผลตอ 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั ้นตอน พบวา  

มีปจจัยที ่ส งผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ไดแก ปจจัยดานครูผู สอน ปจจัย 

ดานผู ปกครองและชุมชน ปจจัยดานผู บริหาร ดานงบประมาณ และปจจัยดานสื ่อและเทคโนโลยี 
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ทางการศึกษา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณสะสมเทากับ .75 

สามารถพยากรณการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ไดรอยละ 57 สรางสมการ

พยากรณไดดังนี ้สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ Y′= 0.47 + 0.73(X2) + 0.28(X3) + 0.24(X1) – 0.16(X4) 

– 0.12(X6)  สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = 0.52(Z2) + 0.32(Z3) + 0.25(Z1) – 0.16(Z4) – 

0.10(Z6) 

     เกียรติศักดิ์ สาสุทธิ์ และ วีระวัฒน อุทัยรัตน (2562) ไดศึกษารูปแบบการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุน 

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผู เรียนโดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาองคประกอบ 

กําหนดรูปแบบ และประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื ่อสนับสนุน 

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน ประชากรที่ใช ไดแก โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จาก 42 เขตพื ้นที ่การศึกษา รวมจํานวน 2,281 

โรงเรียน ผูใหขอมูล ไดแก ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการกลุมงานบริหารวิชาการจากโรงเรียน  

377 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสอบถามองคประกอบ แบบสัมภาษณเชิงลึก และแบบประเมินรูปแบบ 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสมการถดถอย ผลการวิจัย พบวา 1) องคประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน ประกอบดวย 6 ดาน 

ไดแก หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช การจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา  

การวิเคราะหความสําคัญ การวิเคราะหความสัมพันธ และการวิเคราะหหลักการ 2) รูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการ ฯ ประกอบดวย หลักสูตรและการนําไปใช การจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพ

การศึกษา เปนการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใตกรอบของการวางแผนการปฏิบัติการและการสะทอน

ผลตามองคประกอบการบริหารงานวิชาการโดยมีการกําหนดเกณฑการประกันคุณภาพภายในท่ี

สอดคลองกับการสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะหจากสาระหลักสูตรทองถิ่น และ 3)  รูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการ ฯ มีความถูกตอง ความเปนไปได และความเปนประโยชน ในระดับมากที่สุด 

                     จัดสันต ภักดีศร (2562) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช

กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบรวมกับการทำงานเปนทีมระหวางผู บริหารสถานศึกษากับครู

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม มีว ัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช

กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบรวมกับการทํางานเปนทีมระหวางผูบริหารสถานศึกษากับครู  

การศึกษานี ้เปนกรณีศึกษาของโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบมีสวนรวม เครื่องมือวิจัยประกอบดวย แบบสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก แบบสัมภาษณกลุม และ

แบบตรวจสอบ หรือบันทึก ดําเนินการวิจัยในปการศึกษา 2561 วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห

เนื้อหา ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใชกระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบ

รวมกับการทํางานเปนทีมระหวางผูบริหารสถานศึกษากับครู โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ประกอบดวย 
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2 วงจร 10 ขั ้นตอน การดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคในทุกข้ันตอนและทุกกิจกรรม โดยผล 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปฏิบัติจริง คือ การบริหารงานวิชาการโดยใชกระบวนการนิเทศภายใน

เชิงระบบรวมกับการทํางานเปนทีมระหวางผู บริหารสถานศึกษากับครู มีการเปลี่ยนแปลงทั ้งที่

คาดหวังและไมคาดหวัง โดยสภาพการเปลี ่ยนแปลงที่ คาดหวังพบวา ภาพรวมผลการประเมิน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ “ดี” หรือ ระดับ “3” สวนสภาพการเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวัง

พบวา เกิดข้ึนทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับโรงเรียน สวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ

จริงจะเกิดขึ้นในระดับผูวิจัย ระดับผูปกครอง ระดับกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับครูและ

ระดับผูบริหารโรงเรียน และองคความรูที่เกิดจากการปฏิบัติจริง คือ รูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

โดยใชกระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบรวมกับการทํางานเปนทีมระหวางผูบริหารสถานศึกษากับครู 

เปนตัวสอดแทรก 

         บรรเจิด สระปญญา, พรนภัส เอื ้อแท, และ วรัฐทยา ฟนสืบ (2562) ไดศึกษาการพัฒนา

รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวทาง LKS SMART School Model โดยใชการจัดการความรู 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบบริหารงานวิชาการ 

ตามแนวทาง LKS SMART School Model โดยใชการจัดการความรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

และเพื่อประเมินความพึงพอใจ ของ นักเรียน ผูปกครอง ผูบริหารและคณะครู ตอการพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนลำปางกัลยาณีจังหวัดลำปาง สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินครั้งนี้ คือบุคคลที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

รูปแบบบริหารงานวิชาการ ตามแนวทาง LKS SMART School Model โดยใชการจัดการความรู กลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร ซึ่ง ประกอบดวยนักเรียน ผูปกครอง ผูบริหารและคณะครู เครื่องมือที่ใชใน

การวิจัยประกอบดวย แบบสัมภาษณ แบบประเมินความพึงพอใจเอกสารแนวทางการพัฒนาโรงเรียน 

LKS SMARTSchool Model และเอกสารผลการปฏิบัติการ/โครงการ ประจำปงบประมาณ 2560–2561 สถิติ

ที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี ่ยเลขคณิต ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบบริหารงานวิชาการ ตามแนวทาง  

LKS SMART School Model โดยใชการจัดการความรู กลุ มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนลำปาง

กัลยาณ ีไดรับการพัฒนาโดยผลการพัฒนารูปแบบบริหารงานวิชาการ พบวา การพัฒนานักเรียนดวยกิจกรรม

หรือโครงการที่สอดคลองกับความสามารถหรือความสนใจของ ผูเรียน มีคาเฉลี่ยในระดับสูงสุด คือ 

4.73 การแปลผลอยูในระดับดีมาก 2) นักเรียน ผูปกครอง ผูบริหารและคณะครูมีความพึงพอใจตอ

การพัฒนารูปแบบบริหารงานวิชาการ ตามแนวทาง LKS Smart School Model โดยใชการจัดการความรู 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยพบวา ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาคุณภาพนักเรียน มีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ 4.78 การแปลผลอยูในระดับดีมาก 

  สุภัค ตรังรัตนจิต และ ลัดดา ผลวัฒนะ (2562) รูปแบบการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลาง การวิจัย
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ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาองคประกอบของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรยีน

มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ภาคกลาง (2) สรางรูปแบบ 

การบร ิหารงานว ิชาการของผ ู บร ิหารโรงเร ียนม ัธยมศึกษา (3) ประเมินและร ับรองร ูปแบบ 

การบริหารงาน วิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื ้นฐาน ภาคกลาง โดยใชวิธ ีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เก็บขอมูล

ระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 ใชแบบสอบถามในการวิเคราะห

ขอมูล คาความถี ่ คารอยละ คาเฉลี ่ย สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา องคประกอบ 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร โรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ภาคกลาง มี 17 องคประกอบ 115 ตัวแปร สวนผลการสรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลาง มี 5 องคประกอบ

หลัก ไดแก (1) การดำเนินงาน (2) กระบวนการบริหารงานวิชาการ (3) กิจกรรมการเรียนรู (4) การมีสวนรวม

การศึกษา และ (5) ควบคุมคุณภาพการศึกษา ประเมินและรับรองรูปแบบจากผูเชี ่ยวชาญและ

ผูทรงคุณวุฒิ ในดานความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน มีผล 

การประเมินรูปแบบในภาพรวมมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.42 

  ถาวร ศรีสุข, สมเกียรติ ศรีจักรวาล, และ ประพัฒนพงศ เสนาฤทธิ ์(2563) ไดศึกษา

รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือ

พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ 2) เพื่อศึกษาผลการยืนยันรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กลุมเปาหมาย ไดแก ผูอำนวยการโรงเรียน รองผูอำนวยการ 

ฝายวิชาการ หัวหนากลุ มสาระ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานของโรงเรียน เตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ จำนวนทั้งสิ้น 68 คน ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 19 คน เครื่องมือที่

ใชในการ วิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามจำนวน 136 ขอ เพื่อศึกษาองคประกอบของรูปแบบ และ 

แบบสัมภาษณเพื่อยืนยันรูปแบบ การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน การวิเคราะหองคประกอบ เชิงสำรวจและการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัย 

พบวา 1) องคประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

ประกอบ ดวย 4 องคประกอบ คือ การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน การสงเสริมและพัฒนา

ครู การแนะแนว และการใชผลการประเมิน การพัฒนาผูเรียน การพัฒนาแหลงเรียนรูและการนิเทศ 

2) รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการมีความสอดคลองกลมกลืน

กับขอมูลเชิงประจักษในทุกดัชนี โดย สัดสวนระหวางคาไคสแควรกับระดับองศาอิสระ (2/df)   

มีคา 1.1296 ดัชน ีคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) ที่มีคา 0.044 ดัชนี

วัดความกลมกลืน (CFI) มี คา 0.964 ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 19 คน มีความคิดเห็นตอ

องคประกอบของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ วาองคประกอบ 
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ที่ไดจากการวิจัยมีความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และสามารถนำไปใชประโยชนได 

จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 100 

     สุประวีณ ทิพยโพธิ์, ณรงค พิมสาร, และ สิริกาญจน ธนวุฒิพรพินิต (2563) ไดศึกษา

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูความเปนเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 1  วิธีดำเนินการวิจัยแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที ่1 ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการดวย

การวิจัยเอกสารและเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามผูอำนวยการและรองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ

จำนวน 100 คน และปจจัยสงเสริมการบริหารงานวิชาการสู ความเปนเลิศผู ใหขอมูลในการสัมภาษณ  

คือ ผูอำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานยอดเยี่ยม จำนวน 5 คน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบ ไดดำเนินการ

ยกรางและเสนอใหผู เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะดวยวิธีการสัมภาษณ 

แบบมีโครงสราง และขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบ 1) ทดลองใช รูปแบบกับโรงเรียนขนาดใหญ 

จำนวน 1 แหง และ 2) ประเมินรูปแบบดานความเหมาะสม ความเปนไปได และอรรถประโยชนจาก

ผูใช ไดแก รองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการจำนวน 57 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ 

รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบวา 1) สภาพการบริหารงานวิชาการมีขอบขายหลัก  

9 ดาน โดยรวมโรงเรียนปฏิบัติอยูในระดับมาก และปจจัยสงเสริมการบริหารงานวิชาการสูความเปนเลิศ  

มี 6 ปจจัย 2) ผลการพัฒนารูปแบบ พบวามี 3 องคประกอบหลัก คือ (1) ขอบขายการบริหารงานวิชาการ 

มี 9 ดาน ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา การพัฒนา และสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (2) กระบวนการบริหารงานวิชาการมี 4 ประการ ไดแก 

การวางแผน การจัดองคการการนำและการควบคุม (3) ปจจัยสงเสริมการบริหารงานวิชาการสูความเปนเลิศ  

มี 6 ปจจัย ไดแก ภาวะผูนำของผูบริหาร สมรรถนะครูการทำงานเปนเครือขาย เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ความรวมมือของผูปกครอง และวัฒนธรรมองคการ 3) ผลการประเมินรูปแบบจากการทดลองใช

พบวา โรงเรียนดำเนินการตามรูปแบบไดอยางเปนระบบและใชปจจัยสงเสริมการบริหารงานวิชาการ

ที่โรงเรียนมีอยูคอนขางพรอม สงผลใหเกิดการพัฒนาที่สูงกวาเปาหมาย มีคุณคาและคุมคา ทำให

รูปแบบไดรับการยอมรับอยูในระดับมากที่สุด และผลการประเมินรูปแบบ พบวา รูปแบบมีคุณภาพ

ดานความเหมาะสม ความเปนไปได และอรรถประโยชนทุกดานอยูในระดับมากที่สุด 

     ชินวัตร เจริญนิตย (2564) ไดศึกษาการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศึกษาการบริหารงานของผู นำองคกรในสมัยกอนเทคโนโลยีย ังไม ได เข ามามีบทบาท 

ในการทำงานมากนัก การบริหารจึงเปนไปตามระเบียบแบบแผน มีการปรับเปลี่ยนนโยบายที่ชาไมกลา 

ที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะติดอยูกับรูปแบบการบริหารและความสำเร็จเดิม ที่เคยมีผูนำสมัยกอนจะมี 

การวางแผนและนโยบายระยะยาว แตเนื่องดวยปจจุบันที่เทคโนโลยีเขามามีบทบาทมากขึ้นทำใหผูนำ
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ในองคกรตองเกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อกาวเขาสูการเปลี่ยนแปลงที่ทุกองคกร ใหความสำคัญกับ

เทคโนโลยีจึงทำใหเกิดการแขงขัน ผูนำจึงควรใหความสำคัญกับกระบวนการพัฒนาบุคลากรให

สามารถเรียนรูเขาใจ สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับพื้นฐานได พรอมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบให

สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี ่ยนไป รวมทั ้งใหความสำคัญกับการสรางประสบการณใหกับ

บุคลากร เพื่อสรางความผูกพันและดึงคนเกง คนรุนดิจิทัลใหเขามาในองคกร เมื่อมีการพัฒนาดาน

บุคลากรงานตาง ๆ ในสถานศึกษาก็จะไดรับการพัฒนาไปดวยเชนกัน หนึ่งในนั้นคืองานวิชาการ 

หลักการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามามีบทบาทในการบริหารงานวิชาการสรุปไดดังนี้ ผูบริหารควรที่จะ

อัพเดทความรูในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลอยูตลอดเวลามีการปรับตัวใหพรอมสำหรับโลกแหงขอมูล 

โดยเฉพาะขอมูลระบบ Big Data ผูนำควรเปดใจรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวาง โดยเฉพาะความคิดเห็น 

ดานเทคโนโลยีเพราะจะชวยสรางความสัมพันธกับบุคลากรที่เปนผูใตบังคับบัญชาไดดี การเปนที่

ปรึกษาในดานเทคโนโลยี จะทำใหชวยเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานที่ดีขึ ้นได ทายที่สุดผูนำที่รู 

หลายภาษาในยุคนี้จึงยอมไดเปรียบ การบริหารงานวิชาการแตเดิมอาจมีการทำงานในภาษาเดียว 

มาโดยตลอด ในยุคนี้การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามามีบทบาทในการบริหารงาน อาจทำใหตองปรับเปลี่ยน

การทำงานใหมีหลากหลายภาษามากยิ่งขึ้น สถานศึกษาก็จะถูกมองวาเปนองคกรที่มีความนาเชื่อถือ

และไดรับความไววางใจมากขึ้นอีกดวย   

     ชุติมา จันทรประเสริฐ และคณะ (2564) ไดศึกษารูปแบบความเปนเลิศในการบริหาร 

งานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษารูปแบบความเปนเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ใชการวิจัยแบบผสานวิธี 

โดยการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริหารสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

จำนวน 345 โรงเรียน โดยวิธีการเปดตาราง Taro Yamane จากประชากร จำนวน 2,400 โรงเรียน สถิติที่ใช 

ในการวิจัย คือ การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสำคญัจากการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 8 คน ผลการวิจัย 

พบวา รูปแบบความเปนเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศึกษา มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยางดี โดยมีทั้งหมด 7 ดาน แตละ

ดานมีขอคำถามหรือตัวชี้วัดทั้งหมด 17 ขอ รวมเปน 119 ขอ โดย ดานที่ 1 การวางแผนดานวิชาการ  

ดานที่ 2 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดานที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดานที่ 4 

การวัดผลและประเมินผล ดานที่ 5 การนิเทศการศึกษา ดานที่ 6 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศึกษา ดานที่ 7 การพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เมื่อนำมาวิเคราะห

เปนโมเดลประหยัด มีความสอดคลองกัน ทั้ง 7 องคประกอบมีความสัมพันธกัน และสามารถรวมเปน
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องคประกอบเดียวกันได ถาสถานศึกษาใดจะนำไปใชจำเปนตองศึกษาและใหความสำคัญในทุกดาน 

ทุกองคประกอบ เพราะทุกองคประกอบมีความสัมพันธกันและมีความสำคัญเทา ๆ กัน 

   7.2 งานวิจัยตางประเทศ 

       Erik et al. (2020) ไดศึกษาเรื่อง ความสำเร็จของนักเรียนและบทบาทของที่ปรึกษาโรงเรียน

ในโรงเรียน พบวา ความสำเร็จของนักเรียนนั้น ผูที่มีบทบาทสำคัญที่ทำใหผลการเรียนของนักเรียน

ไดรับการปรับปรุงตอบสนองความตองการ ขึ้นอยูกับบุคลากรของโรงเรียนทุกคนตองมีสวนรวมใน 

การปรับปรุงผลการเรียน เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและอัตราการสำเร็จการศึกษา ในโรงเรียน

มัธยมศกึษาตอนปลายที่มีผลการเรียนต่ำที่สุดในสหรัฐอเมริกา การรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ 

เพ่ือปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในสภาพแวดลอมของโรงเรียน 

     Ilomaki and Lakkala  (2018) ไดศึกษาเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนา

โรงเรียน : รูปแบบโรงเรียนดิจิทัลเชิงนวัตกรรม จุดมุ งหมายของการศึกษานี้ คือ การสรางรูปแบบ 

ที่อธิบายองคประกอบหลักในการปรับปรุงโรงเรียนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีองคประกอบหลัก  

6 ประการ ดังนี้  วิสัยทัศนของโรงเรียน ความเปนผูนำ แนวปฏิบัติของชุมชนการสอน แนวทางการสอน  

แนวปฏิบัติดานความรูระดับโรงเรียน และทรัพยากรดิจิทัล  ผลการวิจัยพบวา รูปแบบมีความเหมาะสม

ความแตกตางขององคประกอบตาง  ๆระหวางโรงเรียนไมไดข้ึนอยูกับภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม แตข้ึนอยู

กับแนวปฏิบัติระดับโรงเรียน โดยสรุป การปรับปรุงโรงเรียนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล องคประกอบทั้งหมด

ควรรวมอยูในกระบวนการประเมินและพัฒนา เปนหนาที่หลักในการเปนผูนำในโรงเรียน 

     Zhang and Usaho (2019) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ การบริหารโรงเรียน 

โรงเรียนมัธยมเมืองเหอเซอ มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเสนอแนวทางที่เกี่ยวของ 

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารโรงเรียน พบวา ปจจัยที่สงผลตอการบริหารโรงเรียน ประกอบดวย  

ความเปนผู นำของโรงเรียน ประสิทธิภาพของครู ทรัพยากรทางการศึกษา และการสื ่อสารในองคกร  

แนวปฏิบัติประกอบดวย (1) ความเปนผูนำในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ สื่อสารกันและระหวางผูบริหาร

โรงเรียนและครู (2) ครูมีประสิทธิผล พยายามใชวิธีการที่หลากหลายเพื่อเสริมสรางปฏิสัมพันธกัน

อยางตอเนื่องในกระบวนการสอน (3) การสื่อสารในองคกร ความสามารถเพื่อออกแบบโครงสราง

องคกรโรงเรียนที่เหมาะสมและเนนการแบงงาน (4) การศึกษาทรัพยากร มุงเนนการปรับปรุงอุปกรณ

ฮารดแวรของโรงเรียนอยางแข็งขันและโปรแกรมซอฟตแวรเพ่ือหาวิธีที่จะทำใหทุนของโรงเรียนยั่งยืน

และเจริญรุงเรือง 

   Raamani and Arumugam (2018) ไดศึกษาเรื ่อง อิทธิพลของภาวะผู นำทางเทคโนโลยี 

ของอาจารยใหญและการพัฒนาวิชาชีพ ตอการบูรณาการเทคโนโลยีของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  

มีจุดมุงหมายของการศึกษา เพื่อระบุระดับความเปนผูนำดานเทคโนโลยีของอาจารยใหญและโครงสราง 

5 ประการไดแก ภาวะผูนำที่มีวิสัยทัศน วัฒนธรรมการเรียนรูในยุคดิจิทัล ความเปนเลิศในการปฏิบัติ
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วิชาชีพ การปรับปรุงระบบ และการเปนพลเมืองดิจิทัลในโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการวัดความสัมพันธ

ระหวางผูนำเทคโนโลยีของอาจารยใหญกับการบูรณาการเทคโนโลยีของครู กลุมตัวอยาง ไดแก 

อาจารยใหญ 90 คน และครู 645 คนจากโรงเรียนมัธยมแหงชาติในเมืองเคดาห ประเทศมาเลเซีย 

ผลการวิจัย พบวา ผูนำดานเทคโนโลยีของอาจารยใหญมีความสัมพันธกับการบูรณาการเทคโนโลยี

ของครู  การพัฒนาวิชาชีพที่เนนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ผู บริหารโรงเรียนจะตองเปนผูนำ

เทคโนโลยีและกระตุนใหครูบูรณาการเทคโนโลยีในหองเรียน เพื่อเตรียมนักเรียนใหมีทักษะเพ่ือ 

การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในหลักสูตรการสอนใหกับ

ครูผูสอน  

   Jalapang and Raman (2020) ไดศึกษาเรื่องผลของภาวะผูทางวิชาการประสิทธิภาพ 

ของครู และบรรยากาศของโรงเรียนตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผูตอบแบบสำรวจประกอบดวย 

ครู 186 คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงชาติ 7 แหง ในเมืองศรีอามาน รัฐซาราวัก มาเลเซีย ผลการวิจัย  

พบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของครูใหญ ประสิทธิภาพของครูใหญ ประสิทธิภาพของครู และบรรยากาศ

ของโรงเรียนมีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   

     จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ พบวา การบริหารงานวิชาการโรงเรียน

เปนเรื่องสำคัญ ถือวาเปนภารกิจหลักของผูบริหารที่จะตองวางแผนดำเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

ที่ตั ้งไวและไดผลผลิตของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งในแตละพื้นที่ที ่ทำการศึกษามีความเห็น

เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน จึงทำใหผูวิจัยสนใจศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

สูคุณภาพผูเรียน เพื่อนำผลการวิจัยไปเปนนวัตกรรมในพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนและ

คุณภาพของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

8. กรอบแนวคดิในการวิจัย 

      การวิจัยครั ้งนี ้ผูศึกษาใชกรอบแนวคิดโดยสรุปและสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีการบริหาร 

งานวิชาการ กฎหมาย นโยบายการจัดการศึกษาที ่เกี ่ยวของ ขอบขายของการบริหารงานวิชาการ 

ที ่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ตามขอบขายและภารกิจของสถานศึกษา 

ที ่กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาดานวิชาการ (สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552) และแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพผูเรียน นำเสนอกรอบแนวคิด

การวิจัย ดังภาพ 2–4 
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                    ตัวแปรตน                 ตัวแปรตาม 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2–4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 
 

 

1) ผูนำการบริหารและวิชาการ 

2) กระบวนการบริหารงานวิชาการ 

3) การทำงานเปนทีม  
4) ขอบขายการบรหิารงานวิชาการ 
5) ระบบดิจิทัลเพ่ือการบริหารงานวชิาการ 

6) นโยบายทางการศึกษา  

ผลการใชรูปแบบการบริหารงานวชิาการ 

สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

1) ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

    ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1     

    คุณภาพผูเรียน  

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

4) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิัน้พื้นฐาน 

5) ผลท่ีปรากฏตอนักเรียนเชิงประจักษ 

6) ความพึงพอใจของผูที่มีสวนเก่ียวของที่มีตอรูปแบบ 

    การบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียน 

    เทพศิรินทรรมเกลา 
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บทที่ 3 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผู เร ียน โรงเรียน                 

เทพศิรินทรรมเกลาครั้งน้ี  เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ที่มีวัตถุประสงค 

ในการวิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา นำผล 

การวิเคราะหมาสรางและใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยผูวิจัย

ไดกำหนดวิธีดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1.  การศกึษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา  

 2. การสรางและใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา 

 3. การประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร

รมเกลา 

 

1. การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

  การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี ้

  1.1 ขั้นตอนการดำเนินการ 

         ศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ดังนี ้

   1.1.1 ศึกษาสภาพปจจุบันความตองการดานการบริหารงานวิชาการของโรงเร ียน 

จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อศึกษาภาพ

ความสำเร็จของการบริหารงานวิชาการในรอบปที่ผานมา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก 

ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน  

   1.1.2 วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการบริหารงานวิชาการ โดยใช

เทคนิค SWOT Analysis เพื่อนำมาเปนแนวทางในการกำหนดกลยุทธการขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 
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   1.1.3  ศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยใช

แบบสอบถามความคิดเห็นเก็บขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษาและครู เพื่อศึกษาหาประเด็นที่ตอง

ไดรับการพัฒนาในงานวิชาการ เพ่ือจัดลำดับความสำคัญในการวางแผนกำหนดรูปแบบในการพัฒนา 

    1.2  กลุมเปาหมาย 

       ศึกษาจากประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 161 คน จำแนกเปน ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน และครู 

จำนวน 160 คน  

    1.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

       เครื ่องมือที ่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามปญหาการบริหาร 

งานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เปนคำถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

ตามวิธีการของลิเคอรท (Likert) โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 ตอน ดังนี ้

     ตอนท่ี 1 เปนขอมูลทั ่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม เปนลักษณะแบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist) เก่ียวกับ เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณทำงาน 

     ตอนที่ 2 คำถามเก่ียวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา 

      ตอนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

จำนวน 12 ดาน เปนคำถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ ของลิเคอรท 

(Likert, 1967) โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้

5    หมายถึง   มีปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมากที่สุด 

4    หมายถึง  มปีญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก 

3     หมายถึง   มีปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับปานกลาง  

       2    หมายถึง  มปีญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอย 

        1    หมายถึง    มีปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอยท่ีสุด  

       ตอนที่ 4 เปนคำถามปลายเปดเกี ่ยวกับปญหาอุปสรรคที ่พบในการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน 

    1.4 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ  

       ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเครื่องมือ โดยไดดำเนินการสรางแบบสอบถามปญหา 

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ดังนี ้

     1.4.1  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวของกับการบริหาร                     

งานวิชาการ เพ่ือนำขอมูลที่ไดสรางแบบสอบถาม  

       1.4.2  ศึกษาการสรางเครื่องมือแลวนำขอมูลมาสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา

การบริหารงานวิชาการ ตามแนวคิดทฤษฎี SWOT Analysis และแนวคิดทฤษฎีการบริหารงานวิชาการ 
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ขอบขายและภารกิจของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด

การศึกษาดานวิชาการ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552) ประกอบดวย 12 ดาน 

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จำนวน 62 ขอ  

       1.4.3  สรางแบบสอบถามตามขอบเขตเนื้อหา นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นปรึกษา

กับผูทรงคณุวุฒิ เพ่ือขอคำแนะนำและปรับปรุงแกไข  

     1.4.4  หาความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยการนำไปใหผูทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) จำนวน 3 คน ผูทรงคุณวุฒิประกอบดวย  

ผู บริหารสถานศึกษาที ่มีประสบการณในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน และคณาจารยใน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีประสบการณการสอนในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 2 คน 

       1.4.5  นำแบบสอบถามมาหาคาความสอดคลองของเนื้อหาและวัตถุประสงค (IOC)  

ในขอคำถามแตละขอกับเนื้อหาของการวิจัยที่กำหนดไวซึ่งกำหนดความคิดเห็น ดังนี ้

             ใหคะแนน +1 แนใจวาสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงค  

           ใหคะแนน 0   ไมแนใจวาสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงค  

            ใหคะแนน -1  แนใจวาไมสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงค 

 ซึ่งไดคาความสอดคลอง เทากับ 1.00  

       1.4.6  นำแบบสอบถามที่ไดรับขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไขและ

จัดพิมพใหสมบูรณแลวนำไปทดลองใชกับผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

ที่ไมไดเปนกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพ่ือหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  

                 1.4.7  หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ 

แอลฟา (Coefficient alpha) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1990) พบวา ไดคาความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามทั้งฉบับมีคา .98 

       1.4.8  นำแบบสอบถามที่ผานการหาคุณภาพนั้นเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุ มเปาหมาย 

จำนวน 161 คน 

    1.5 การเก็บรวบรวมขอมูล  

        ผูวิจัยไดดำเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีข้ันตอนดังนี ้

       1.5.1  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยมอบหมายใหครูที่ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการ 

กลุมบริหารวิชาการดำเนินการสรุปขอมูลเกี ่ยวกับสภาพปจจุบันดานการบริหารงานวิชาการที่เกิดจาก 

การวิเคราะหเนื ้อหา (Content Analysis) จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

แลวนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรูในที่ประชุมคร ู  
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        1.5.2 การเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามสำหรับผูบริหารและครู ผูวิจัยประชุม

ชี ้แจง ว ัตถุประสงคและวิธ ีการดำเนินการในที ่ประชุมครู โดยมอบแบบสอบถามใหผู บร ิหาร

สถานศึกษาและครูที่เปนกลุมตัวอยาง จำนวน 161 ชุด ดำเนินการตอบตามความคิดเห็นและนำสง

แบบสอบถามคืนดวยตนเองที่กลองใสเอกสารงานวิจัยของโรงเรียน และไดแบบสอบถามคืน จำนวน 

161 ชุด คิดเปนรอยละ 100 

      1.5.3  ผู ว ิจ ัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม พบวา สมบูรณ 

เรยีบรอย จึงนำไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพ่ือหาระดับปญหาการบริหารงานวิชาการ ทั้ง 12 ดาน 

      1.6  การวิเคราะหขอมูล  

       ผูวิจัยทำการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี ้ 

       1.6.1 ตรวจสอบความถูกตองความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา  

       1.6.2 วิเคราะหและสรุปผลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ใชโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 

        1.6.3 แปลความหมายของระดับปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา โดยมีเกณฑดงัตอไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)                   

   4.51 – 5.00 หมายถึง  มปีญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมากที่สุด 

              3.51 – 4.50 หมายถึง  มีปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก  

              2.51 – 3.50 หมายถึง  มีปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับปานกลาง  

              1.51 – 2.50 หมายถึง  มีปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอย  

              1.00 – 1.50 หมายถึง  มีปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอยที่สุด  

      1.7  สถิติที่ใชในการวิจัย  

1.7.1 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ  

1)   คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค (Index of 

Item Objective Congruence : IOC) 

2) คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) 

  1.7.2   สถิติพื้นฐาน 

            1) การแจกแจงความถ่ี (Frequency)  

             2)   รอยละ (Percentage)  

             3)   คาเฉลี่ย (Mean)        

             4)   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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2.  การสรางและใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 เปนขั้นตอนที่สำคัญ ที่ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวของ 

แลวนำมาจัดทำเปนกรอบแนวคิดในการสัมภาษณผูเชี ่ยวชาญ จากนั้นจึงนำกรอบแนวคิดมาผสมผสาน 

กับความคิดเห็นผูบริหารและผูเชี่ยวชาญมาจัดทำเปนรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา แลวนำมาจัดประชุมสนทนากลุม เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก นำไปปรับปรุงพัฒนา

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ดังกลาว โดยมีขั้นตอนการสราง

และใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ดังนี ้

  2.1 สรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยนำประเด็นปญหาเบื้องตน

จากการวิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

และแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี ่ยวของ มาวิเคราะหและสังเคราะหในการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) จำนวน 5 ขอ 

 2.2 นำแบบสัมภาษณไปเสนอตอผู ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน โดยเปนนักวิชาการในสถาบัน 

อุดมศึกษาสาขาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

จำนวน 1 คน ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 1 คน และ 

ผูอำนวยสถานศึกษา วิทยฐานะผูอำนวยการเชี่ยวชาญที่ผานการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ

และวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะเลื่อนวิทยฐานะ (ว17/2552) 

จำนวน 1 คน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในดานตาง ๆ  ไดแก ความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสม 

ของภาษา โดยใชการวิเคราะหดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหา (IOC : 

Index of item Objective Congruence) ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 

  ให  +1  เมื่อแนใจวาขอคำถามมีความเหมาะสมและสอดคลอง 

  ให   0   เมื่อไมแนใจวาขอคำถามมีความเหมาะสมและสอดคลอง 

  ให  –1   เมื่อแนใจวาขอคำถามไมมีความเหมาะสมและสอดคลอง 

ซึ่งไดคาความสอดคลอง อยูระหวาง 0.67 – 1.00 

 2.3 สัมภาษณผูเชี ่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เปนการนำความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชในการกำหนด

ประเด็นการประชุมสนทนา เพื่อนำไปสูการสรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเร ียน 

โรงเรียนเทพศรินิทรรมเกลา   

  2.3.1 ประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญ ที่มีผลการปฏิบัติที่เปนเลิศในการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรียน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 7 คน ประกอบดวย  

    1)  นายสุชาติ กลัดสุข ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 วิทยฐานะ ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชี่ยวชาญ 
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    2)  นางสาวกนิษฐา  ทองเลิศ รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 วิทยฐานะ รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชี่ยวชาญ 

    3)  นางจินตนา  ศรีสารคาม ผูอำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 วิทยฐานะ ผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ 

    4)  นางเตือนใจ ปนนิกร ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 วิทยฐานะ ผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ 

    5)  นายสมพร สังวาระ ผูอำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สำนักงาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 วิทยฐานะ ผูอำนวยการชำนาญพิเศษ 

    6)  นางสาวมาเรียม ซอหมัด  ศึกษานิเทศก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 วิทยฐานะ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

    7)  นางนงพะงา  เรืองฤทธิ์ชาญกุล ครูเชี่ยวชาญที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานวิชาการ 

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เปนเวลานาน 

  2.3.2 เก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยทำหนังสือถึงผูเชี่ยวชาญ

และสงแบบสัมภาษณ เพ่ือขอความอนุเคราะหเขาสัมภาษณ นัดหมายวัน เวลา และสถานที ่เปนการลวงหนา  

  2.3.3 วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดำเนินการสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและ

ไดสรุปเปนประเด็นในการสรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการ จำนวน 7 ประเด็น เพ่ือนำมาจัดประชุมสนทนากลุม 

 2.5 การประชุมสนทนากลุม 

  2.5.1 วัตถุประสงคของการประชุมสนทนากลุม เพื่อใหไดความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ที่นำไปสูการสรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ที่สามารถ 

สรางความรวมแรงรวมใจในการขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียนไดอยางแทจริง 

  2.5.2 กลุมเปาหมาย ผูรวมประชุมสนทนากลุม เปนกลุมตัวอยางที่ใชในการระดม 

ความคิดเห็นเพื่อนำไปสูการสรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมจำนวนทั้งสิ้น 33 คน  ซึ่งเปนผูบริหารสถานศึกษา 

จากภายนอกที่มีประสบการณในการบริหารงานวิชาการ ครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาที่ไดรับมอบหมายให

ปฏิบัติหนาที่ในกลุมบริหารงานวิชาการและครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาที่มีประสบการณในการสอน

อยางนอย 10 ป และมีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2562 ประกอบดวย  

    1)  ผ ู อำนวยการสถานศึกษาจากภายนอกโรงเร ียน จำนวน 3 คน ไดแก  

นายประวัติ สุทธิประภา ผูอำนวยการโรงเรียนหอวัง สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 นายณรงศักดิ์ รักพรา ผู อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ ้ง ในพระอุปถัมภฯ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และนายวีระ เจนชัย ผูอำนวยการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
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    2)  ครูปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรู โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

จำนวน 8 คน  

    3)  ครูปฏิบัติหนาที่หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา 

จำนวน 1 คน 

    4)  ครูปฏิบัติหนาที่หัวหนางานในกลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา จำนวน 10 คน  

    5)  ครูโรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา จำนวน 11 คน 

  2.5.3 การดำเนินการประชุมสนทนากลุม ผูวิจัยดำเนินการแบงการประชุมสนทนา

กลุมออกเปน 3 กลุม เพ่ือใหผูเขารวมประชุมสนทนาไดแสดงความคิดเห็นกันอยางท่ัวถึง 

  2.5.4 การรวบรวมผลการประชุมสนทนากลุม ผูวิจัยมอบหมายกลุมบริหารวิชาการ 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาบันทึกและจดรายงานความคิดเห็นการประชุมสนทนากลุม ทั้ง 3 กลุม 

แลวนำผลการประชุมสนทนากลุมมาสรุปผลรวมกับผูวิจัย 

  2.5.5 การวิเคราะหผลการประชุมสนทนากลุม ผูวิจัยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) จากขอมูลการประชุมสนทนากลุม จำนวน 3 กลุม มาสรางเปนรูปแบบการบริหารงานวิชาการ

สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 2.6 การสรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

  ผูวิจัยนำขอมูลที่ไดจากการประชุมสนทนากลุมจาก ขอ 2.5 มาสรางรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 2.7 การสอบทานรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

จากผูเชี่ยวชาญ  

  ผูวิจัยนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

ที่ไดสรางขึ้นไปสอบทานจากผูเชี ่ยวชาญ โดยการสนทนากลุม เพื่อพิจารณาความตรงตามเนื้อหาและ

ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา จำนวน 5 คน 

ไดแก ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รองศาสตราจารย 

ดร.สุทธิวรรณ พีระศักดิ์โสภณ อดีตผูอำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ รองศาสตราจารย ดร.ภัทราพร เกษสังข อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รองศาสตราจารย ดร. พรสวรรค ศิริกัญจนาภรณ อาจารยคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ ดร.โสภณ กมล อดีตผูอำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา สำนักงานเขตการพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

 2.8 ปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ตามขอสังเกตของผูเชี่ยวชาญ 
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 2.9 การแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน

โรงเรียนเทพศรินิทรรมเกลา  

  ผูวิจัยไดแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา จำนวน 9 คณะ โดยกำหนดหนาที่และความรับผิดชอบใหชัดเจน

และใหแตละคณะกรรมการมีการขับเคลื ่อนในรูปการรวมแรงรวมใจ บูรณาการ ประสานงาน โดยผูวิจัย 

เปนผูสรางสรรคบรรยากาศในการขับเคลื่อน ตลอดจนมีการตั้งคณะกรรมการประเมินผลการขับเคลื่อน  

เปนหนวยในการตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา (เอกสารภาคผนวก ซ) 

 2.10  ประกาศใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร

รมเกลา ผูวิจัยไดประกาศใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

เพื่อใหเปนนโยบายและใหนำไปสูภาคปฏิบัติ (เอกสารภาคผนวก ช) และไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือกำหนดแผนการดำเนินการ กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินการปการศึกษา 2563 

 

3. การประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 การประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร

รมเกลา เปนขั้นตอนการนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผู เรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา ไปทดลองใชจริงในโรงเรียน โดยมีการดำเนินการ 5 ข้ันตอน ดังนี ้

 3.1 กำหนดกลุมเปาหมายในการใชและประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการ

สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

  3.1.2 กลุมเปาหมายในการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียน

เทพศิรินทรรมเกลา โดยศึกษาจากประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครู ปการศึกษา 2563 

รวมทั้งสิ้น 164 คน  

  3.1.3 กลุมเปาหมายในการประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยศึกษาจากประชากร ไดแก นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศกึษา 2563 จำนวน 3,232 คน 

    3.1.4 กลุมเปาหมายในการประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของที่มีตอรูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการสูคณุภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีดังนี ้

        1) ประชากร ไดแก ครู นักเรียน และผู ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

ปการศกึษา 2563 รวมทั้งสิ้น 6,625 คน จำแนกเปน 

                           (1)  ครู จำนวน 161 คน  

      (2)  นักเรียน จำนวน 3,232 คน 
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     (3)  ผูปกครอง จำนวน 3,232 คน 

         2) กลุมตัวอยาง ไดแก ครู นักเรียน และผูปกครองโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

ปการศกึษา 2563 รวมทั้งสิ้น 801 คน จำแนกเปน 

                             (1)  ครู กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการเทียบจากตารางของเครซี ่และ 

มอรแกน  (Krejcie and Morgan, 1970)   ไดจำนวน 113 คน การไดมาซึ่งกลุมตัวอยางใชวิธีการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling)   

      (2)  นักเรียน กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการเทียบจากตารางเครซี่และ 

มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970)   ไดจำนวน 344 คน การไดมาซึ่งกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น  

(Stratified Random Sampling) ดังตาราง 3–1 
 

ตาราง 3–1 จำนวนนกัเรียนกลุมตัวอยาง  
 

ระดับชั้น ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 

มัธยมศกึษาปที่ 1 531 56 

มัธยมศกึษาปที่ 2 541 58 

มัธยมศกึษาปที่ 3 490 52 

มัธยมศกึษาปที่ 4 562 60 

มัธยมศกึษาปที่ 5 558 59 

มัธยมศกึษาปที่ 6 550 59 

รวม 3,232 344 

      

     (3)  ผูปกครอง จำนวน 344 คน โดยเจาะจงเลือกกลุ มตัวอยางจากผูปกครอง

นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ๆ ละ 1 คน  

               3.2 สรางความเขาใจและชี้แจงใหผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากร  

     โดยการประชุมชี้แจงทำความเขาใจเกี ่ยวกับการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา วิธีการดำเนินงาน เกณฑการประเมิน และการประเมินผลการใช

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ในปการศึกษา 2563 

               3.3 นำรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ไปใช

ในปการศกึษา 2563 

      ผูวิจัยนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ไปใชตามวงรอบของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเปนเวลา 1 ปการศึกษา โดยนำกระบวนการ 

PDCA มาเปนฐานในการดำเนินการ  
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  1) ขั้นตอนการวางแผน (Plan : P) เปนการวางแผนงาน โดยการนำวัตถุประสงค และ

เปาหมายมาเปนทิศทางในการวางแผน โดยไดมอบใหคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงาน 

ดำเนินการดังนี้ 

        – วางแผน กำหนดกรอบ แนวทาง/รูปแบบ กระบวนการดำเนินงานตามรูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

                – ใหคำปรึกษา ชี้แนะ กำกับ ติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามแผน บรรลุ

วัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพ  

                – อำนวยความสะดวก และแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานใหเปนไปดวย

ความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    – ศึกษา วิเคราะห กำหนดนิยามและตัวชี้วัดของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

ในแตละองคประกอบ 

    – รวมวางแผน ประสานงาน และดำเนินงานเพื ่อขับเคลื ่อนรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน แตละองคประกอบ 

      – จัดทำแนวทางการดำเนินงานเพื ่อขับเคลื ่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

สูคุณภาพผูเรียน แตละองคประกอบ 

   – สงเสริมใหมีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนในการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน แตละองคประกอบ 

  2) ขั ้นตอนการปฏิบัติ (Do : D) เปนการปฏิบัติตามขั ้นตอนที่กำหนดไวในแผนงาน

ตามลำดับและตอเนื่อง  โดยไดมอบใหคณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการองคประกอบที่ 1 ผูนำ

การบริหารและวิชาการ (Chief : C) คณะกรรมการองคประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารงานวิชาการ 

(Academic administration : A) คณะกรรมการองคประกอบที่ 3 การทำงานเปนทีม (Team: T)

คณะกรรมการองคประกอบที่ 4 ขอบขายการบริหารงานวิชาการ (Academic Scope : S) องคประกอบที่ 5 

ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารงานวิชาการ (Digital for Academic Management : D) และองคประกอบ 

ที่ 6 นโยบายทางการศึกษา (Policy for Education : P) ดำเนินการดังนี้ 

    – ศึกษา วิเคราะห กำหนดนิยามและตัวชี้วัดของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

ในแตละองคประกอบ  

    – รวมวางแผน ประสานงาน และดำเนินงานเพื ่อขับเคลื ่อนรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน แตละองคประกอบ 

      – จัดทำแนวทางการดำเนินงานเพื ่อขับเคลื ่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

สูคุณภาพผูเรียน แตละองคประกอบ 
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   – สงเสริมใหมีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนในการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน แตละองคประกอบ 

               – ศึกษา นิยามและตัวชี้วัดขององคประกอบที่ 1–6  

   – วางแผน และการดำเนินงานขับเคลื่อนองคประกอบที่ 1–6  

   – จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนองคประกอบที่ 1–6 

   – ติดตามผลการดำเนินงานตามองคประกอบที่ 1–6 

   – นำผลการติดตามมาพัฒนาตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงานในองคประกอบ 

ที่ 1–6 

   – สรุปผลการดำเนินงานในองคประกอบที่ 1–6 เสนอตอคณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผล 

  3) ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check : C) เปนการดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

ในแตละขั้นตอนวาสำเร็จหรือมีปญหา หากมีปญหาจะไดนำขอมูลไปดำเนินการในขั้นตอไป โดยไดมอบให

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีอำนาจหนาที่วางแผน ออกแบบเครื่องมือการประเมินผลและติดตาม

ผลการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย พรอมทั้ง

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการอำนวยการ 

  4) ขั้นตอนการปรับปรุงแกไข (Action : A)  เปนการปรับปรุงแกไขการดำเนินงาน

เฉพาะขั้นตอนที่มีปญหา ตามขอมูลขอเสนอแนะของทีมงาน โดยไดมอบใหคณะกรรมการอำนวยการ 

และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

        – วางแผน กำหนดกรอบ แนวทาง/รูปแบบ กระบวนการดำเนินงานตามรูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

                – ใหคำปรึกษา ชี้แนะ กำกับ ติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามแผน บรรลุ

วัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพ  

                – อำนวยความสะดวก และแกปญหาที ่อาจเกิดขึ ้นในการดำเนินงานใหเปนไป 

ดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   – วางแผน ออกแบบเครื่องมือการประเมนิผลและติดตามผลการดำเนินงานตามรูปแบบ

การบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย พรอมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

เสนอคณะกรรมการอำนวยการ 

 3.4 ประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน ดำเนินการดังนี ้

  3.4.1  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ของผูเรียน ดังนี้ 
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                             1)  ศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ปการศกึษา 2563 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์

ทางวิชาการของผูเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน โดยมีระดับการประเมิน 5 ระดับ 

ดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2561) 

      – ระดับ 5 หมายถึง มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 

      – ระดับ 4 หมายถึง มีคุณภาพระดับดีเลิศ 

      – ระดับ 3 หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 

      – ระดับ 2 หมายถึง มีคุณภาพระดับปานกลาง 

      – ระดับ 1 หมายถึง มีคุณภาพระดับกำลังพัฒนา 

    2)  การวิเคราะหขอมูล 

              ผูวิจัยนำขอมูลจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียน

เทพศิรินทรรมเกลา ปการศึกษา 2563 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

ของผูเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนมาวิเคราะหทางสถิติเพื่อฺอธิบายความหมาย โดยใชสถิติ

วิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis Statistics) เพื่อบรรยายลักษณะของขอมูลดวย รอยละ และ

เปรียบเทียบรอยละของผลการประเมินตนเองกับคาเปาหมายของสถานศึกษา โดยแปลผลการประเมินคุณภาพ

ที่ได ดังนี ้(โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา, 2563)  

– รอยละ 90.00 – 100.00  หมายถึง ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

– รอยละ 75.00 – 89.99   หมายถึง ระดับคุณภาพดเีลิศ  

– รอยละ 60.00 – 74.99   หมายถึง ระดับคุณภาพด ี 

– รอยละ 50.00 – 59.99   หมายถึง ระดับคุณภาพปานกลาง  

– รอยละ 00.00 – 49.99   หมายถึง ระดับคุณภาพกำลังพัฒนา  

      3.4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

        ผูวิจัยไดวิเคราะหระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน ปการศึกษา 2563  

โดยดำเนินการ ดังนี้ 

      1) ประชากรที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

ปการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จำนวน 3,232 คน 

      2) คาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรู กำหนดตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) 

        – ผลการเรียนระดับ 4.0 หมายถึง อยูในระดับดีเยี่ยม 

        – ผลการเรียนระดับ 3.5 หมายถึง อยูในระดับดีมาก 

        – ผลการเรียนระดับ 3.0 หมายถึง อยูในระดับดี 
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        – ผลการเรียนระดับ 2.5 หมายถึง อยูในระดับคอนขางดี 

        – ผลการเรียนระดับ 2.0 หมายถึง อยูในระดับปานกลาง 

        – ผลการเรียนระดับ 1.5 หมายถึง อยูในระดับพอใช 

        – ผลการเรียนระดับ 1.0 หมายถึง อยูในระดับผานเกณฑข้ันต่ำ 

        – ผลการเรียนระดับ 0.0 หมายถึง อยูในระดับไมผานเกณฑ 

      3)   การวิเคราะหขอมูล       

               ผู ว ิจัยนำขอมูลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา ปการศึกษา 2563 มาประมวลผลโดยใชโปรแกรม SPSS จากนั ้นนำผลที ่ไดมาทำตาราง 

การวิเคราะหทางสถิติเพ่ือฺอธิบายความหมาย โดยสถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

        –  สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis Statistics) เพ่ือ

บรรยายลักษณะของขอมูลดวยรอยละเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา  

  3.4.3 ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 

    ผูวิจัยไดวิเคราะหเปรียบเทียบระดับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของนักเรียน ปการศึกษา 2563 โดยดำเนินการ ดังนี ้

    1)  ประชากรที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ปการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จำนวน 3,232 คน 

    2)  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน กำหนดตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) 

     –  ผลการประเมินระดับ 3 หมายถึง อยูในระดับดีเยี่ยม 

     –  ผลการประเมินระดับ 2 หมายถึง อยูในระดับดี 

     –  ผลการประเมินระดับ 1 หมายถึง อยูในระดับผาน 

     –  ผลการประเมินระดับ 0 หมายถึง อยูในระดับไมผานเกณฑ 

    3)  การวิเคราะหขอมูล 

        ผูวิจัยนำขอมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ปการศึกษา 2563  มาประมวลผลโดยใชโปรแกรม SPSS จากนั้นนำผลที่

ไดมาทำตารางการวิเคราะหทางสถิติเพ่ือฺอธิบายความหมาย โดยสถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

         –  สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis Statistics) เพ่ือ

บรรยายลักษณะของขอมูลดวยรอยละเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา  

  3.4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนเก่ียวของ 

        1)  ประชากร ไดแก ครู นักเรียน และผูปกครองโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

ปการศกึษา 2563 รวมทั้งสิ้น 6,625 คน จำแนกเปน 
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                           (1)  ครู จำนวน 161 คน  

      (2)  นักเรียน จำนวน 3,232 คน 

      (3)  ผูปกครอง จำนวน 3,232 คน 

           2) กลุมตัวอยาง ไดแก ครู นักเรียน และผูปกครอง โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

ปการศกึษา 2563 รวมทั้งสิ้น 801 คน จำแนกเปน 

                             (1) ครู กำหนดขนาดกลุ มตัวอยางโดยการเทียบจากตารางของเครซี ่และ 

มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970)  ไดจำนวน 113 คน การไดมาซึ่งกลุมตัวอยางใชวิธีการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling)   

     (2) นักเรียน กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการเทียบจากตารางของเครซี่และ 

มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970)  ไดจำนวน 344 คน การไดมาซึ่งกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบ

แบงชั้น  (Stratified Random Sampling)  

              (3) ผูปกครอง จำนวน 344 คน โดยเจาะจงเลือกกลุมตัวอยางจากผูปกครอง

นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ๆ ละ 1 คน   

    3)  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดการสรางแบบสอบถามประเมิน

ความพึงพอใจ จำนวน 1 ฉบับ โดยแบงเนื้อหาออกเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 เปนคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา แลวนำขอคำถามที่เกี่ยวของไปใชสอบถาม ครู นักเรียน 

และผูปกครอง ดังนี้  

     (1)  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สำหรับครู เปนคำถามเก่ียวกับความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบ

การบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา จำนวน 6 องคประกอบ ใชขอคำถาม

ทั้งหมด 41 ขอ  โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการ

ของลิเคอรท  (Likert, 1967) 

          ระดับ 5 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

          ระดับ 4 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก 

          ระดับ 3 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

          ระดับ 2 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจนอย 

          ระดับ 1 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

     (2)  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สำหรับนักเรียน เปนคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มี 

ตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยพิจารณาประเด็นที่
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เกี่ยวของกับนักเรียน จำนวน 4  องคประกอบ  ไดแก  องคประกอบที่ 1 ผูนำการบริหารและวิชาการ 

องคประกอบที่ 4 ขอบขายการบริหารงานวิชาการ องคประกอบที่ 5 ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารงาน

วิชาการ และองคประกอบที่ 6 นโยบายทางการศึกษา ใชขอคำถามจำนวน 11 ขอ โดยใชแบบสอบถาม

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคอรท  (Likert, 1967) 

         ระดับ 5 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

          ระดับ 4 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก 

          ระดับ 3 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

          ระดับ 2 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจนอย 

          ระดับ 1 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

    (3)  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สำหรับผูปกครอง เปนคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครอง 

ที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยพิจารณาประเด็น

ที่เกี่ยวของกับผูปกครอง จำนวน 3 องคประกอบ  ไดแก  องคประกอบที่ 1 ผูนำการบริหารและวิชาการ 

องคประกอบที่ 4 ขอบขายการบริหารงานวิชาการ และองคประกอบท่ี 5 ระบบดิจิทัลเพ่ือการบริหารงาน

วิชาการ ใชขอคำถามจำนวน 12 ขอ โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  

5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคอรท  (Likert, 1967) 

            ระดับ 5 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

          ระดับ 4 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก 

          ระดับ 3 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

          ระดับ 2 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจนอย 

          ระดับ 1 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

    4)   นำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจไปเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน 

โดยเปนนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาสาขาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา

เอกมาแลวไมนอยกวา 5 ป จำนวน 1 คน ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา วิทยฐานะ

เชี่ยวชาญ จำนวน 1 คน และผูอำนวยสถานศึกษา วิทยฐานะผูอำนวยการเชี่ยวชาญที่ผานการประเมิน

วิทยฐานะตามหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

(ว17/2552) จำนวน 1 คน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในดานตาง ๆ ไดแก ความตรงตามเนื้อหาและ

ความเหมาะสมของภาษา โดยใชคาความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหา (Index of 

Item Objective Congruence : IOC) ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 

        ให +1 เมื่อแนใจวาขอคำถามมีความเหมาะสมและสอดคลอง 

        ให   0 เม่ือไมแนใจวาขอคำถามมีความเหมาะสมและสอดคลอง 
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        ให –1 เมื่อแนใจวาขอคำถามไมมีความเหมาะสมและสอดคลอง 

ซึ่งไดคาความสอดคลอง อยูระหวาง 0.67 – 1.00 

        5)  นำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ท่ีไดรับขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ

มาปรับปรุงแกไขและจัดพิมพใหสมบูรณแลวนำไปทดลองใชกับครู นักเรียน และผูปกครอง ที่ไมไดเปนกลุม

ตัวอยาง จำนวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Coefficient Alpha) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1990) พบวา ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

ฉบับสำหรับครู (41 ขอ) มีคา .95 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามฉบับสำหรับนักเรียน (11 ขอ) มีคา 

.90 และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามฉบับสำหรับผูปกครอง (12 ขอ) มีคา .94 

    6)  เก็บรวบรวมขอมูล ผูว ิจัยไดสุ มตัวอยางจากรายชื ่อประชากรทั้งหมด  

แลวรวบรวมมอบหมายใหคณะกรรมการประเมินผล ใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลตามจำนวน

ตัวอยางในแตละกลุ มตัวอยาง คือ ครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา รวมทั้งสิ้น 113 ชุด นักเรียน

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา จำนวนทั้งสิ้น 344 ชุด และผูปกครองโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

จำนวนทั้งสิ้น 344 ชุด 

    7)   วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนำขอมูลจากการการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของครูที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มาประมวลผล

โดยใชโปรแกรม SPSS จากนั้นนำผลที่ไดมาทำตารางการวิเคราะหทางสถิติเพื่อฺอธิบายความหมาย 

โดยสถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

       –  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื ่องมือ ดวยคาดัชนีความสอดคลอง

ระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

       –  สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis Statistics) เพื่อบรรยาย

ลักษณะของขอมูลดวย คาเฉลี่ย (X̅)  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  3.5 เผยแพรรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

     ผูวิจัยไดนำรูปแบบและผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เผยแพรไปยังสถานศึกษาที่มีบริบทใกลเคียงกัน ในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และโรงเรียนที่มีความสนใจ ตีพิมพบทความ 

ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัย  เรื ่อง  การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผูเรียน โรงเรียน 

เทพศิรินทรรมเกลา ผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหขอมูลตามลำดับ ดังนี ้ 

 1. การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

 2. การสรางและใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา 

 3. การประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร

รมเกลา 

 

1. การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา 

 ผูวิจัยไดศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา ปการศึกษา 2561 พบวา (พิทักษ  เอ็นดู, 2562) 

 1.1 สภาพปจจุบันในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

   สภาพปจจุบันดานการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ปการศึกษา 2561 

จากการวิเคราะหเนื้อหาเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา โดยการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค โดยใชเทคนิค SWOT (SWOT Analysis)  

ในการวิเคราะห สำหรับปจจัยภายในใชหลัก 7 Ss คือ 1) กลยุทธ (Strategy)  2) โครงสรางองคการ 

(Structure)  3) ระบบองคการ (System)  4) ทักษะและประสบการณ (Skills) 5) คุณคารวม (Shared Value)  

6) อ ัตรากำล ังคน (Staff)  และ 7) ร ูปแบบการบร ิหารจ ัดการ (Style of Management)  ของ McKinsey  

(Peters and Waterman, 1982) มาวิเคราะหประเด็นจุดแข็ง จุดออน เพ่ือการวิเคราะหหาปจจัยภายนอก 

ใชหลักการวิเคราะห C–PEST  ประกอบดวย 1) พฤติกรรมผูรับบริการ (Consumer Behavior)  2) นโยบาย

การศึกษา (Political) 3) งบประมาณ (Economic) 4) สังคม (Social) และ 5) เทคโนโลย ี(Technology) 

(จุมพล พูลภัทรชีวัน, ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา, และ อดิศรร วงษวัง, 2553) เพื่อวิเคราะหหาโอกาสและ

อุปสรรค ไดผลการวิเคราะหดังตาราง  ดังนี ้
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ตาราง 4–1 การวิเคราะหปจจัยภายในดานการบริหารงานวิชาการ (7 Ss) 

 

ปจจัยภายใน จุดแข็ง จุดออน 

1. กลยุทธ (Strategy) 

 

กลยุทธการบริหารงานวิชาการ เปนไปเพื่อพัฒนา

นักเรียนใหเปน ผูมีคุณธรรม มีความรู และทักษะ  

ที่จำเปนตามหลักสูตรสถานศึกษา และมาตรฐานสากล 

มุงสงเสริมนักเรียนทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และเทคโนโลยี นักเรียนไดรับ

รางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะทั้งทางดานวิชาการ 

ระดับประเทศ พรอมมุงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูและพัฒนาทักษะ

การอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความ สงผลให 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  

(O–NET) ของนักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สูงกวาระดับสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 

สูงกวาภาพรวมระดับ ประเทศ และผลการสอบเขา

ศึกษาตอระดับ อุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 ก็สูงข้ึน  

ผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ               

ขั้นพื้นฐาน (O–NET)                

บางรายวิชายังต่ำกวา             

ระดับกลุมโรงเรียน

ขนาดใหญพิเศษและ

ระดับกลุมโรงเรียน                      

ในกรุงเทพมหานคร 

2. โครงสรางองคการ 

   (Structure) 

มีโครงสรางสายงานบริหาร มีการพรรณนางาน

และคำสั่งมอบหมายงานพรอมหนาที่ทีช่ัดเจน 

ขาดการแนะนำและ

กำกับการดำเนิน                

งานวิชาการ 

3. ระบบองคการ 

   (System) 

ระบบการบริหารงานที่รวดเร็ว  ถูกตอง  โปรงใส  

ตรวจสอบได 
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ตาราง 4–1 (ตอ) 

 

ปจจัยภายใน จุดแข็ง จุดออน 

4. ทักษะและ 

   ประสบการณ 

   (Skills) 

 

ครูมีทักษะการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู และมีการพัฒนา 

ตนเองทุกกลุมสาระการเรียนรู การดำเนิน 

การนิเทศภายในของโรงเรียนอยางสม่ำเสมอ  

ครขูาดการนำกระบวนการวิจัย 

ไปใชในการพัฒนาการเรียน

การสอนการพัฒนาสื่อนวัตกรรม

ในการสอนใหมๆ ครู รอยละ 

82.61 เปนครูผูชวย ครูไมมี

วิทยฐานะ และครูชำนาญการ 

5. คุณคารวม 

   (Shared Value) 

 

 

นักเรียนยึดมั่นในหลักปรัชญาของโรงเรียน

ใหมีความสามัคคีของหมูคณะทำใหเกิด

ความสุข และมีความรูประกอบกับครูยึดมั่น

ในจรรยาบรรณวิชาชีพ และวัฒนธรรมครู 

ส งผลใหโรงเร ียนไดรับการยอมร ับและ

ศรัทธาจากชุมชน 

 

 

6. อัตรากำลังคน 

    (Staff) 

 

จัดครูสอนใหตรงตามวิชาเอกในทุกกลุมสาระ  

การเรียนรูสามารถจัดจางครูสอนไดตรง

ตามสาขาที่ขาดแคลน 

 

7. รูปแบบการบริหาร    

    จัดการ (Style of 

    Management ) 

การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม   

 

 จากตาราง 4–1 การวิเคราะหปจจัยภายในดานการบริหารงานวิชาการ (7 Ss) พบวา 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีจุดแข็งดานปจจัยภายใน คอื   

 1) ยุทธศาสตร/กลยุทธ มีกลยุทธการบริหารงานวิชาการ เปนไปเพื ่อพัฒนานักเรียน 

ใหเปน ผูมีคุณธรรม มีความรู และทักษะที่จำเปนตามหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานสากล มุงสงเสริม

นักเรียนทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  และเทคโนโลยี นักเรียนไดรับรางวัล

ชนะเลิศ การแขงขันทักษะทั้งทางดานวิชาการ ระดับประเทศ พรอมมุงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ทุกกลุมสาระการเรียนรูและพัฒนาทักษะการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื ่อความ สงผลใหการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของนักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้น

มัธยมศกึษาปที่ 6 ตลอดจนผลการสอบเขามหาวิทยาลัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สูงข้ึน  
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 2) โครงสรางองคการ มีโครงสรางสายงานบริหาร มีการพรรณนางานและคำสั่ง

มอบหมายงานพรอมหนาที่ที่ชัดเจน 

 3) ระบบองคการ ระบบการบริหารงานที่รวดเร็ว ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได  

โดยการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการบริหารงาน 

 4) ทักษะและประสบการณ ครูมีทักษะการสอนที่เนนผู เรียนเปนสำคัญ มีจรรยาบรรณ        

ในวิชาชีพครู และมีการพัฒนาตนเอง ทุกกลุ มสาระการเรียนรู  มีการดำเนินการนิเทศภายในของโรงเรียน 

อยางสม่ำเสมอ  

 5) คุณคารวม นักเรียนยึดมั่นในหลักปรัชญาของโรงเรียนใหมีความสามัคคีของหมู

คณะทำใหเกิดสุขและมีความรูประกอบกับครูยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และวัฒนธรรมครู สงผล

ใหโรงเรียนไดรับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชน 

 6) อัตรากำลังคน จัดครูสอนใหตรงตามวิชาเอกในทุกกลุมสาระการเรียนรูสามารถ

จัดจางครูสอนไดตรงตามสาขาที่ขาดแคลน 

 7) รูปแบบการบริหารจัดการ มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม ทำให      

มีพลังในการขับเคลื่อนงานบริหารวิชาการไปสูเปาหมายไดชัดเจนหากมีการกำหนดรูปแบบและวิธีการ 

ที่ชัดเจน 

 เมื่อพิจารณาการวิเคราะหปจจัยภายในดานการบริหารงานวิชาการ (7 Ss) พบวา 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีจุดออนที่ควรนำไปปรับปรุงพัฒนา คือ  

     1) ดานยุทธศาสตร/กลยุทธ พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน  

(O–NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 บางรายวิชายังต่ำกวาเปาหมายคุณภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมโรงเรียน

ขนาดใหญพิเศษ และกลุ มโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะรายวิชาภาษาตางประเทศ และ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 บางรายวิชา

ยังต่ำกวาเปาหมายคุณภาพ เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมโรงเรียนในกรุงเทพมหานครทุกรายวิชา 

 2) ดานโครงสรางองคการ พบวา มีโครงสรางสายงานบริหาร มีการพรรณนางานและ

คำสั่งมอบหมายงานพรอมหนาที่ท่ีชัดเจน แตขาดการแนะนำและกำกับการดำเนินงานวิชาการ 

 3) ดานทักษะและประสบการณ พบวา ครูขาดการนำกระบวนการวิจัยไปใชในการพัฒนา 

การเรียนการสอน ขาดการพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการสอนใหม  ๆนอกจากนี้ ขาราชการครูในโรงเรียนเทพศิรินทร

รมเกลา รอยละ 82.61 เปนขาราชการครูรุนใหม (มีวิทยฐานะต่ำกวาชำนาญการพิเศษ) 
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ตาราง 4–2  วิเคราะหปจจัยภายนอกดานการบริหารงานวิชาการดวย C–PEST  

 

ปจจัยภายนอก โอกาส อุปสรรค 

1. พฤติกรรมผูบริโภค 

   (Consumer  Behavior) 

 

 

ผูปกครองใหการยอมรับและชื่นชมโรงเรียน

ที่สามารถทำใหนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ

ในการแขงขันทักษะทางวิชาการ ดนตรี กีฬา 

ศิลปะในระดับประเทศ   

 

2. นโยบาย  (Political) 

 

 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาครู

เพ ื ่อเช ื ่อมโยงก ับว ิทยฐานะ สนับสนุน

งบประมาณในการพัฒนาตนเองใหกับครู ทำให

ครูทุกคนไดรับการอบรมพัฒนาใหมีความรู

และความสามารถเพิ ่มขึ ้น มีว ิทยฐานะ

สูงข้ึน 

 

3. งบประมาณ  

  (Economic) 

สพฐ.จ ัดสรรงบประมาณที ่ เพ ียงพอใน 

การจัดกิจกรรมทุกโครงการ อีกทั้งไดรับ 

การสนุนงบประมาณสงเสริมดานวิชาการ

จากเครือขายผูปกครอง ชุมชุน  

 

4. สังคม  (Social) 

 

ไดรับการสนับสนุนในการทำกิจกรรมทาง

วิชาการ จากภาคี 4 ฝาย รวมถึงความรวมมือ

จากสถาบันทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการใหกับ

นักเรียน  

 

5. เทคโนโลย ี    

  (Technology) 

 

ม ีระบบดิจ ิท ัลเทคโนโลยีสน ับสนุนทาง 

ดานวิชาการที ่เปดบริการสาธารณะอยาง

หลากหลาย เพื่อใชจัดการเรียนการสอนใน

หองศูนยฯ กลุมสาระการเรียนรูและหองเรียน

ครบถวนและมีประสิทธิภาพ 

ไมมีระบบบริการสัญญาณ

อินเทอรเน็ตที่เชาซื้อจาก

หนวยงานภายนอกที่เสถียร

และรองรับผูใชบริการอยาง

เพียงพอ 
 

 จากตาราง 4–2 วิเคราะหปจจัยภายนอกดานการบริหารงานวิชาการดวย C–PEST 

ของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา พบวา  
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 ปจจัยภายนอกดานโอกาส  

 1) พฤติกรรมผูบริโภค ผูปกครองใหการยอมรับและชื่นชมโรงเรียนที่สามารถทำให

นักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศในการแขงขันทักษะทางวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะในระดับประเทศ   

ทำใหมีจำนวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น แมในสภาพปจจุบันจะมีประชากรในวัยเรียนลดลง 

 2) นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาครูเพื ่อเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ 

สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองใหกับครู ทำใหครูทุกคนไดรับการอบรมพัฒนาใหมีความรู และ

ความสามารถเพ่ิมขึ้น มวีิทยฐานะสูงข้ึน 

 3) งบประมาณ สพฐ.จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการเรียนการสอนเพียงพอในทุก

โครงการ อีกทั้งไดรับการสนุนงบประมาณสงเสริมดานวิชาการจากเครือขายผูปกครอง ชุมชุน เพื่อให

ผูรับผิดชอบโครงการนำไปขับเคลื่อนโครงการอยางมีประสิทธิภาพ 

 4)  สังคม ไดรับการสนับสนุนในการทำกิจกรรมทางวิชาการ จากภาค ี4 ฝาย คือ ตัวแทน

ครู ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนชุมชน รวมถึงความรวมมือจากสถาบันทางการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการใหกับนักเรียน เชน ความรวมมือดานหลักสูตรการจัด 

การเรียนการสอนตามศักยภาพของนักเรียน ความรวมมือดานวิทยากรระดับอุดมศึกษาในการจัดการเรียน

การสอนในโรงเรียน 

 5)  มีอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชจัดการเรียนการสอนในหองศูนยฯ 

กลุมสาระการเรียนรูและหองเรียนครบถวนและมีประสิทธิภาพ 

 ปจจัยภายนอกดานอุปสรรค พบวา แมโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาจะมีระบบดิจิทัลเทคโนโลยี

สนับสนุนทางดานวิชาการที่เปดบริการสาธารณะอยางหลากหลาย เพ่ือใชจัดการเรียนการสอนในหองศูนยฯ 

กลุ มสาระการเรียนรูและหองเรียนครบถวนและมีประสิทธิภาพ แตเมื่อพิจารณาไปถึงระบบสัญญาณ

อินเทอรเน็ต พบวา ไมมีระบบบริการสัญญาณอินเทอรเน็ตที่เชาซื้อจากหนวยงานภายนอกที่เสถียร อีกทั้ง 

ไมรองรับผูใชบริการจำนวนมากทำใหครูไมสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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                  1.2  ผลการวิเคราะหปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

     1.2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ปรากฏดังตาราง 4–3 

    

ตาราง 4–3 จำนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณทำงาน 

 

สถานภาพ 
(N = 161) 

จำนวน รอยละ 

1. เพศ 

      1.1 เพศชาย 

      1.2 เพศหญิง 

 

42 

119 

 

26.09 

73.91 

รวม 161 100.00 

2. วุฒิการศึกษา 

      2.1 ปริญญาตรี 

      2.2 ปริญญาโท 

 

94 

67 

 

58.39 

41.61 

รวม 161 100.00 

3. ประสบการณการทำงาน 

     3.1 ตั้งแต 1 – 9 ป 

     3.2 ตั้งแต 10 – 19 ป 

     3.3 ตั้งแต 20 ปขึ้นไป 

 

99 

30 

32 

 

61.49 

18.63 

19.88 

รวม 161 100.00 
  

 

   จากตาราง 4–3 จำนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณทำงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 73.91 เพศชาย รอยละ

26.09 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 58.39 ระดับปริญญาโท รอยละ 41.61 มีประสบการณ

ทำงาน 1–9 ป ร อยละ 61.49 มีประสบการณทำงานต ั ้งแต 20 ปข ึ ้นไป ร อยละ 19.88 และ  

มีประสบการณทำงาน 10–19 ป รอยละ 18.63 
 

   1.2.2  ผลการวิเคราะหระดับปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา   

        ผลการวิเคราะหระดับปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

ปรากฏดังตาราง 4–4 ดังนี ้  
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ตาราง 4–4  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา  

 

รายการ 
ระดับปญหา (N = 161) 

X̅  S.D. แปลความ อันดับ 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  3.43 0.28 ปานกลาง 2 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3.52 0.31 มาก 1 

3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนรู 3.26 0.39 ปานกลาง 6 

4. การวิจัยและพัฒนาการศกึษา  3.42 0.35 ปานกลาง 3 

5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลย ี  3.40 0.31 ปานกลาง 4 

6. การพัฒนาแหลงเรียนรู   3.13 0.33 ปานกลาง 7 

7. การนิเทศการศึกษา  3.34 0.22 ปานกลาง 5 

8. การแนะแนวการศึกษา  2.78 0.47 ปานกลาง 10 

9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3.11 0.31 ปานกลาง 8 

10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 2.66 0.58 ปานกลาง 12 

11. การประสานความรวมมือในการพัฒนาว ิชาการกับ 

       สถานศกึษาอื่น 

2.89 0.35 ปานกลาง 9 

12. การสงเสริมสนับสนุนวิชาการแกบุคคล ครอบครัว     

     องคกรหนวยงาน สถาบันอ่ืนที่จัดการศกึษา  

2.71 0.25 ปานกลาง 11 

รวมเฉลี่ย 3.14 0.15 ปานกลาง  

 

   จากตาราง 4–4  ปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยรวม 

อยูในระดับปานกลาง  (X̅ =  3.14, S.D. = 0.15) เมื่อจำแนกเปนรายดาน พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการ

เรียงจากมากไปหานอย 3 อันดับ ไดแก ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู (X̅ = 3.52, S.D. = 0.31) 

ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (X̅ = 3.43, S.D. = 0.28) และดานการวิจัยและพัฒนาการศึกษา  

(X̅ = 3.42, S.D. = 0.35)  สำหรับปญหาการบริหารงานวิชาการในอันดับต่ำสุด ไดแก ดานการสงเสริม

ความรูดานวิชาการแกชุมชน (X̅ = 2.66, S.D. = 0.58) 
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ตาราง 4–5  คาเฉลี่ย สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับปญหา (N = 161) 

X̅  S.D. แปลความ อันดับ 

1. การบริหารจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลอง 

    กับหลักสูตรแกนกลางการศ ึกษาขั ้นพ ื ้นฐาน  

    พ.ศ. 2551  

3.12 0.59 ปานกลาง 7 

2. การสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดทำหลักสูตร 

    สถานศึกษา 

3.33 0.48 ปานกลาง 6 

3. การจัดทำโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา และ 

    สาระการเรียนรูตาง ๆ 

3.38 0.54 ปานกลาง 5 

4. การนำหลักสูตรไปใชในสถานศึกษา 3.41 0.53 ปานกลาง 4 

5. การนิเทศหลักสูตรสถานศึกษา  3.49 0.50 ปานกลาง 3 

6. การประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา 3.66 0.51 มาก 1 

7. การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 3.62 0.54 มาก 2 

รวมเฉลี่ย 3.43 0.28 ปานกลาง  

 

   จากตาราง 4–5 ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรร มเกลา  

ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.43, S.D. = 0.28) เมื่อจำแนก

เปนรายดาน  พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรียงจากมาก 

ไปหานอย 3 อันดับ ได แก การประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา (X̅ = 3.66, S.D. = 0.51)  

การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (X̅ = 3.62, S.D. = 0.54) และการนิเทศหลักสูตรสถานศึกษา  

(X̅ = 3.49, S.D. = 0.50)  สำหรับปญหาการบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

ในอันดับต่ำสุด ไดแก การบริหารจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (X̅ = 3.12, S.D. = 0.59)    
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ตาราง 4–6  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  

 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
ระดับปญหา (N =161) 

X̅  S.D. แปลความ อันดบั 

1. การสงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดกิจกรรม 

    การเรียนรู  

3.59 0.56 มาก 1 

2. การจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน 

    สำคัญ 

3.59 0.63 มาก 2 

3. การจัดกระบวนการเร ียนรู  ให สอดคลองกับ 

    ความสนใจและความถนัดของผูเรียน 

3.48 0.61 ปานกลาง 4 

4. การนำภูมิปญญาทองถิ ่นเขามามีสวนรวมใน 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

3.54 0.60 มาก 3 

5. การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู   

 ของคร ู

3.42 0.68 ปานกลาง 5 

รวมเฉลี่ย 3.52 0.31 มาก  

 

   จากตาราง 4–6  ป ญหาการบริหารงานว ิชาการของโรงเร ียนเทพศิร ินทรร ม เกลา   

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก (X̅ = 3.52, S.D. = 0.31)  เมื่อจำแนกเปน

รายดาน พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูเรียงจากมากไปหานอย 

3 อันดับ ไดแก การสงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู (X̅ = 3.59, S.D. = 0.56)  การจัด

กระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ (X̅ = 3.59, S.D. = 0.63) การนำภูมิปญญาทองถิ่นเขามา  

มสีวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู (X̅ = 3.54, S.D. = 0.60)  สำหรับปญหาการบริหารงานวิชาการ

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูในอันดับต่ำสุด ไดแก การนิเทศเพื ่อพัฒนาการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูของคร ู(X̅ = 3.42, S.D. = 0.68)  
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ตาราง 4–7  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ดานการวัดผล การประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน   

 

การวัดผล การประเมินผล และเทยีบโอนผลการเรียน 
ระดับปญหา (N = 161) 

X̅  S.D. แปลความ อันดับ 

1. การสงเสริมระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล  

    และประเมินผลแตละรายว ิชาให สอดคลองกับ 

    มาตรฐานการศึกษา 

3.22 0.62 ปานกลาง 3 

2. การสงเสร ิมครูให ดำเนินการว ัดผล ประเมินผล 

    การเรียนรู โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง 

3.35 0.56 ปานกลาง 2 

3. การเทียบโอนความรู ทักษะประสบการณผลการเรียน 

   จากสถานศึกษาอื่น 

3.16 0.69 ปานกลาง 5 

4. การสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผลไดมาตรฐาน 3.37 0.66 ปานกลาง 1 

5. การพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลไดมาตรฐาน 3.20 0.54 ปานกลาง 4 

รวมเฉลี่ย 3.26 0.39 ปานกลาง  

 

   จากตาราง 4–7 ปญหาการบริหารงานว ิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรร มเกลา  

ด านการวัดผล การประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน โดยรวมอยู ในระดับปานกลาง (X̅ = 3.26,  

S.D. = 0.39)  เมื่อจำแนกเปนรายดาน พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการ ดานการวัดผล การประเมินผล 

และเทียบโอนผลการเรียนเรียงลำดับจากมากไปหานอย 3 อันดับ ไดแก การสรางเครื่องมือวัดผลและ

ประเมินผลไดมาตรฐาน (X̅ = 3.37, S.D. = 0.66)  การสงเสริมครูใหดำเนินการวัดผล ประเมินผล 

การเรยีนรู โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง (X̅ = 3.35, S.D. = 0.56)  การสงเสริมระเบียบ แนวทาง

ปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา (X̅ = 3.22, 

S.D. = 0.62) สำหรับปญหาการบริหารงานวิชาการ ดานการวัดผล การประเมินผล และเทียบโอน 

ผลการเรียนในอันดับต่ำสุด ไดแก การเทียบโอนความรู ทักษะประสบการณผลการเรียนจากสถานศึกษา

อ่ืน (X̅ = 3.16, S.D. = 0.69)   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

134 

ตาราง 4–8  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา ดานการวิจัยและพัฒนาการศกึษา  

 

การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ระดับปญหา (N = 161) 

X̅  S.D. แปลความ อันดับ 

1. ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใช 

   กระบวนการวิจัยที่เหมาะสม 

3.49 0.59 ปานกลาง 1 

2. การแสวงหาวิธีการ แนวทาง หรือนวตักรรมการศกึษา 

    ที่หลากหลายในการแกปญหาการเรียนการสอน 

    และพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

3.37 0.60 ปานกลาง 3 

3. การใชว ิจ ัยเปนสวนหนึ ่งในการแกปญหาและ  

    พัฒนาการเรียนการสอน 

3.46 0.58 ปานกลาง 2 

4. การเผยแพรผลงานการวิจ ัยการศึกษาองค กร  

    หนวยงาน และสถาบันอื่น  

3.35 0.63 ปานกลาง 4 

รวมเฉลี่ย 3.42 0.35 ปานกลาง  

 

   จากตาราง 4–8 ปญหาการบร ิหารงานวิชาการของโรงเร ียนเทพศิร ินทรร มเกลา   

ดานการวิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยรวมอยู ในระดับปานกลาง (X̅ = 3.42, S.D. = 0.35)  เมื ่อจำแนก 

เปนรายดาน พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเรียงลำดับจากมาก 

ไปหานอย 3 อันดับ ไดแก ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชกระบวนการวิจัยที่เหมาะสม  

(X̅ = 3.49, S.D. = 0.59) การใชว ิจ ัยเปนสวนหนึ ่งในการแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน  

(X̅ = 3.46, S.D. = 0.58) การแสวงหาวิธีการ แนวทาง หรือนวัตกรรมการศึกษาที่หลากหลายในการแกปญหา 

การเรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพของผู เร ียน (X̅ = 3.37, S.D. = 0.60)  สำหรับปญหาการบริหาร 

งานวิชาการ ดานการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในอันดับต่ำสุด ไดแก การเผยแพรผลงานการวิจัย

การศกึษาองคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืน (X̅ = 3.35, S.D. = 0.63)   
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ตาราง 4–9  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  

 

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลย ี
ระดับปญหา (N = 161) 

X̅  S.D. แปลความ อันดับ 

1. การศึกษาวิเคราะหความจำเปนในการผลิตสื่อ    

   นวัตกรรม และเทคโนโลย ี

3.48 0.56 ปานกลาง 1 

2. การจัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช 

   ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.44 0.59 ปานกลาง 2 

3. การประเมินผลสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

   เพ่ือการศึกษา 

3.37 0.65 ปานกลาง 3 

4. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3.33 0.70 ปานกลาง 4 

รวมเฉลี่ย 3.40 0.32 ปานกลาง  

 

   จากตาราง 4–9 ปญหาการบร ิหารงานว ิชาการของโรงเร ียนเทพศิร ินทรร มเกลา   

ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.40, S.D. = 0.32)  

เมื ่อจำแนกเปนรายดาน พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาสื ่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีเรียงลำดับจากมากไปหานอย 3 อันดับ ไดแก การศึกษาวิเคราะหความจำเปนในการผลิตสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยี (X̅ = 3.48, S.D. = 0.56)  การจัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (X̅ = 3.44, S.D. = 0.59)  การประเมินผลสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (X̅ = 3.37, S.D. = 0.65)  สำหรับปญหาการบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยใีนอันดับต่ำสุด ไดแก การพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

(X̅ = 3.33, S.D. = 0.70) 
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ตาราง 4–10  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู  

 

การพัฒนาแหลงเรียนรู 
ระดับปญหา (N = 161) 

X̅  S.D. แปลความ อันดับ 

1. การสำรวจแหลงเรียนรู ทั ้งภายในและภายนอก 

    สถานศึกษา 

3.11 0.59 ปานกลาง 3 

2. การจัดตั ้งแหลงเรียนรู ท ั ้งภายในและภายนอก 

    สถานศึกษา 

3.09 0.53 ปานกลาง 4 

3. การพัฒนาแหลงเรียนรู ทั ้งภายในและภายนอก 

    สถานศึกษา 

3.04 0.52 ปานกลาง 6 

4. การจัดทำทะเบียนแหลงเรียนรู 3.21 0.68 ปานกลาง 2 

5. การวางแผนการใชแหลงเรียนรู 3.26 0.66 ปานกลาง 1 

6. การสนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและ 

    ภายนอกสถานศึกษา 

3.06 0.67 ปานกลาง 5 

รวมเฉลี่ย 3.13 0.33 ปานกลาง  

 

   จากตาราง 4–10 ปญหาการบร ิหารงานวิชาการของโรงเร ียนเทพศิร ินทรร มเกลา   

ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.13, S.D. = 0.33) เมื่อจำแนกเปน 

รายดาน พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูเรียงลำดับจากมากไปหานอย 

3 อันดับ ไดแก การวางแผนการใชแหลงเรียนรู (X̅ = 3.26, S.D. = 0.66) การจัดทำทะเบียนแหลงเรียนรู  

(X̅ = 3.21, S.D. = 0.68) การสำรวจแหลงเรียนรู ท ั ้งภายในและภายนอกสถานศึกษา (X̅ = 3.11,  

S.D. = 0.59)  สำหรับปญหาการบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูในอันดับต่ำสุด ไดแก 

การพัฒนาแหลงเรียนรูทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา (X̅ = 3.04, S.D. = 0.52) 
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ตาราง 4–11  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา ดานการนิเทศการศกึษา  

 

การนิเทศการศึกษา 
ระดับปญหา (N = 161) 

X̅  S.D. แปลความ อันดับ 

1. การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู 

   ในสถานศึกษา 

3.41 0.53 ปานกลาง 2 

2. การแกปญหากระบวนการเรียนการสอนของครู 

   ในสถานศึกษา 

3.39 0.57 ปานกลาง 3 

3. การสำรวจปญหาและความตองการนิเทศ 3.34 0.60 ปานกลาง 5 

4. การจัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศ 3.37 0.52 ปานกลาง 4 

5. การจัดทำเครื่องมือการนิเทศ 3.33 0.61 ปานกลาง 6 

6. การติดตาม ประเมินผลการนิเทศ 3.47 0.60 ปานกลาง 1 

7. การสรุปผลการนิเทศ 3.23 0.49 ปานกลาง 7 

8. การใหคำปรึกษา ชวยเหลือในการจัดกิจกรรม 

   การเรียนการสอนของคร ู

3.19 0.39 ปานกลาง 8 

รวมเฉลี่ย 3.34 0.22 ปานกลาง  

 

    จากตาราง 4–11 ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา   

ดานการนิเทศการศึกษา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.34, S.D. = 0.22)  เมื ่อจำแนกเปนรายดาน  

พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการ ดานการนิเทศการศึกษาเรียงลำดับจากมากไปหานอย 3 อันดับ  

ไดแก การติดตาม ประเมินผลการนิเทศ (X̅ = 3.47, S.D. = 0.60) การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียน

การสอนของครูในสถานศึกษา (X̅ = 3.41, S.D. = 0.53)  การแกปญหากระบวนการเรียนการสอน 

ของครูในสถานศึกษา (X̅ = 3.39, S.D. = 0.57)  สำหรับปญหาการบริหารงานวิชาการ ดานการนิเทศ

การศึกษาในอันดับต่ำสุด ไดแก การใหคำปรึกษา ชวยเหลือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ของครู (X̅ = 3.19, S.D. = 0.39) 
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ตาราง 4–12  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทร

รมเกลา ดานการแนะแนวการศึกษา  

 

การแนะแนวการศึกษา 
ระดับปญหา (N = 161) 

X̅  S.D. แปลความ อันดับ 

1. การจัดระบบการแนะแนวการศกึษา 2.88 0.65 ปานกลาง 1 

2. การจัดระบบแนะแนวทางอาชีพ 2.85 0.63 ปานกลาง 2 

3. การติดตามการแนะแนวการศกึษา 2.78 0.78 ปานกลาง 4 

4. การประเมินผลแนะแนวการศกึษา 2.66 0.76 ปานกลาง 6 

5. การประสานความรวมมือการแนะแนวการศึกษา 

     กับสถานศึกษาอื่น 

2.81 0.69 ปานกลาง 3 

6. การแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ 

    ดานการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาอื่น 

2.71 0.53 ปานกลาง 5 

รวมเฉลี่ย 2.78 0.47 ปานกลาง  

 

    จากตาราง 4–12 ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

ดานการแนะแนวการศึกษา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (X̅ = 2.78, S.D. = 0.47)  เมื่อจำแนกเปน 

รายดาน พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการ ดานการแนะแนวการศึกษาเรียงลำดับจากมาก 

ไปหานอย 3 อันดับ ไดแก การจัดระบบการแนะแนวการศึกษา (X̅ = 2.88, S.D. = 0.65) การจัดระบบ

แนะแนวทางอาชีพ (X̅ = 2.85, S.D. = 0.63) การประสานความรวมมือการแนะแนวการศึกษากับ

สถานศึกษาอื่น (X̅ = 2.81, S.D. = 0.69)  สำหรับปญหาการบริหารงานวิชาการ ดานการแนะแนว

การศกึษาในอันดับต่ำสุด ไดแก การประเมินผลแนะแนวการศึกษา (X̅ = 2.66, S.D. = 0.76) 
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ตาราง 4–13 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทร

รมเกลา ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา 

ระดับปญหา (N = 161) 

X̅  S.D. แปลความ อันดับ 

1. การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3.24 0.55 ปานกลาง 2 

2. การกำหนดเปาหมายการประกันคุณภาพภายใน 

    สถานศึกษา 

3.20 0.61 ปานกลาง 3 

3. การวางแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3.25 0.61 ปานกลาง 1 

4. การปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 2.99 0.53 ปานกลาง 5 

5. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ 

    สถานศึกษา 

3.00 0.60 ปานกลาง 4 

6. การประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและ 

    หนวยงานอ่ืน ๆ 

2.97 0.56 ปานกลาง 6 

รวมเฉลี่ย 3.11 0.31 ปานกลาง  

 

   จากตาราง 4–13 ปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเร ียนเทพศิร ินทรร มเกลา   

ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.11, 

S.D. = 0.31) เมื่อจำแนกเปนรายดาน พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาเรียงลำดับจากมากไปหานอย 3 อันดับ ไดแก การวางแผนการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา (X̅ = 3.25, S.D. = 0.61) การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

(X̅ = 3.24, S.D. = 0.55)  การกำหนดเปาหมายการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (X̅ = 3.20,  

S.D. = 0.61)  สำหรับปญหาการบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาในอันดับต่ำสุด ไดแก การประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอื ่น ๆ  

(X̅ = 2.97, S.D. = 0.56) 
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ตาราง 4–14  คาเฉลี่ย สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา ดานการสงเสรมิความรูดานวชิาการแกชุมชน  

 

การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
ระดับปญหา (N = 161) 

X̅  S.D. แปลความ อันดับ 

1. การสำรวจความตองการการจัดใหความรูแกชุมชน 2.62 0.57 ปานกลาง 2 

2. การสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด 

   กิจกรรมของโรงเรียน 2.69 0.65 ปานกลาง 1 

รวมเฉลี่ย 2.66 0.58 ปานกลาง  

 

    จากตาราง 4–14 ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (X̅ = 2.66, S.D. = 0.58) 

เมื่อจำแนกเปนรายดาน พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการ ดานการสงเสริมความรู ดานวิชาการ 

แกชุมชนเรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก การสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 

ของโรงเร ียน (X̅ = 2.69, S.D. = 0.65) และการสำรวจความตองการการจัดใหความรู แกช ุมชน  

(X̅ = 2.62, S.D. = 0.57)   

 

ตาราง 4–15 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทร

รมเกลา ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน  

 

การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ

กับสถานศึกษาอื่น 

ระดับปญหา (N = 161) 

X̅  S.D. แปลความ อันดับ 

1. การวางแผนประสานความรวมมือในการพัฒนา 

    งานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

2.95 0.53 ปานกลาง 1 

2. การสรางเครือขายกับองคกรตาง ๆ และผูมีสวน 

    เก่ียวของ 

2.90 0.53 ปานกลาง 2 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนางานวิชาการกับ 

    สถานศึกษาอ่ืน 

2.88 0.61 ปานกลาง 3 

4. การชวยเหลือพัฒนางานวิชาการกับสถานศกึษาอ่ืน 2.84 0.68 ปานกลาง 4 

รวมเฉลี่ย 2.89 0.35 ปานกลาง  
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   จากตาราง 4–15 ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

(X̅ = 2.89, S.D. = 0.35) เมื่อจำแนกเปนรายดาน พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการ ดานการประสาน

ความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นเรียงลำดับจากมากไปหานอย 3 อันดับ ไดแก 

การวางแผนประสานความรวมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น  (X̅ = 2.95, S.D. = 0.53)   

การสรางเครือขายกับองคกรตาง ๆ และผูมีสวนเกี่ยวของ (X̅ = 2.90, S.D. = 0.53)  การแลกเปลี ่ยน

เรียนรู การพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื ่น  (X̅ = 2.88, S.D. = 0.61)  สำหรับปญหาการบริหาร 

งานวิชาการ ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นในอันดับต่ำสุด 

ไดแก การชวยเหลือพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น (X̅ = 2.84, S.D. = 0.68)   

 

ตาราง 4–16  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทร

รมเกลา ดานการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

และสถาบันอ่ืนที่จัดการศกึษา  

 

การสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล 

ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนที่ 

จัดการศึกษา 

ระดับปญหา (N = 161) 

X̅ S.D. แปลความ อันดับ 

1. การสำรวจการจัดการศึกษา ความตองการใน  

    การรับ การสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล  

    ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น 

2.67 0.47 ปานกลาง 3 

2. การประสาน ความรวมมือในการจัดการศึกษา 

    รวมกับบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน  

    และสถาบันอ่ืน 

2.72 0.45 ปานกลาง 2 

3. การส งเสร ิมสน ับสน ุนการพัฒนาคุณภาพ 

    การเรียนรู รวมกับบุคคล ครอบครัว องคกร  

    หนวยงาน และสถาบันอื่น 

2.82 0.50 ปานกลาง 1 

4. การแลกเปลี่ยนการเรียนรูในการจัด การศึกษา 

    ของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และ 

    สถาบันอื่น 

2.61 0.51 ปานกลาง 4 

รวมเฉลี่ย 2.71 0.25 ปานกลาง  
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    จากตาราง 4–16  ปญหาการบริหารงานว ิชาการของโรงเร ียนเทพศิร ินทรร มเกลา   

ดานการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  (X̅ = 2.71, S.D. = 0.25)  เมื่อจำแนกเปนรายดาน พบวา ปญหาการบริหาร 

งานวิชาการ ดานการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืน 

ที่จัดการศึกษาเรียงลำดับจากมากไปหานอย 3 อันดับ ไดแก การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ 

การเรียนรู รวมกับบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื ่น (X̅ = 2.82, S.D. = 0.50)  

การประสานความรวมมือในการจัดการศกึษารวมกับบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบัน

อื่น (X̅ = 2.72, S.D. = 0.45) การสำรวจการจัดการศึกษา ความตองการในการรับการสนับสนุนดานวิชาการ 

ของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื ่น (X̅ = 2.67, S.D. = 0.47)  สำหรับปญหา 

การบริหารงานวิชาการ ดานการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน  

และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในอันดับต่ำสุด ไดแก การแลกเปลี่ยนการเรียนรูในการจัดการศึกษา 

ของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น (X̅ = 2.61, S.D. = 0.51)   

 

2.  การสรางและใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา   

 ผูวิจัยไดศึกษา วิเคราะหและสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนำมาจัดทำ

เปนกรอบแนวคิดในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จากนั้นจึงนำกรอบแนวคิดมาผสมผสานกับความคิดเห็น

ผูบริหารและผูเชี่ยวชาญมาจัดทำเปนรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศริินทร

รมเกลา แลวนำมาจัดประชุมสนทนากลุมเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก นำไปปรับปรุงพัฒนารูปแบบการบริหารงาน

วิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ดังกลาว โดยมีขั้นตอนการสรางและใชรูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ดังนี ้

 2.1 การสัมภาษณผูเชี ่ยวชาญเกี่ยวกับการสรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เปนการนำความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชในการกำหนด

ประเด็นการประชุมสนทนา เพื่อนำไปสูการสรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียน

เทพศิรินทรรมเกลา พบวา 

  2.1.1 กลไกที่จำเปนและสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการ ที่ทำให

รูปแบบการบริหารงานวิชาการมีการขับเคลื่อนอยางเปนระบบ ยกระดับคณุภาพผูเรียน ไดแก 

    1) กลไกดานผูนำการบริหารงานวิชาการ เปนกลไกที่สำคัญที่สุดในการกำหนด

ทิศทางและกำกับติดตามความสำเร็จของการบริหารงานวิชาการ เนื่องจากผูนำการบริหารวิชาการ 

เปนกลไกที่เปนจุดเริ่มตนของการสรางพลังในการขับเคลื่อนงานวิชาการ นอกจากนี้ผู นำการบริหารวิชาการ  

เปนกลไกสำคัญในการกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนงานวิชาการทำใหการบริหารงานวิชาการเกิดความตอเนื่อง 
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      ผูนำการบริหารงานวิชาการในการขับเคลื ่อนการบริหารงานวิชาการ 

ประกอบดวย ผูนำการบริหารงานวิชาการโดยนิตินัย ไดแก ผูอำนวยการสถานศึกษา รองผูอำนวยการ

สถานศึกษา หัวหนากลุมสาระที่ไดรับมอบหมาย และผูนำการบริหารงานวิชาการโดยพฤตินัย ไดแก 

ขาราชการครูที่มีจิตใจทุมเท เสียสละ มุงมั่นในการทำงาน ผูนำการบริหารงานวิชาการจึงมีความสำคัญ

เพราะเปนผูที่มีสวนทั้งบังคับบัญชาและสงเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานบริหารงานวิชาการในทุกข้ันตอน 

    2)  กลไกดานกระบวนการบริหารวิชาการ เปนกลไกที่ทำใหทุกสวนมีความชัดเจน

ในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามบริบทของแตละดาน เปนกลไกที่ทำใหทุกดานรูบทบาทหนาที่ของตนเอง 

โดยดานกระบวนการบริหารงานวิชาการ ประกอบดวย การวางแผนการบริหารวิชาการ การจัดระบบ

โครงสราง การกำหนดบทบาทหนาที่ การจัดดำเนินงานทางวิชาการ การผลิตสื่อและอุปกรณการศึกษา  

และการวัดและประเมินผล  

       กระบวนการบริหารวิชาการในโรงเรียน นอกจากจะเปนเครื่องมือประกอบ 

การตัดสินใจแลว ยังเปนเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการ นอกจากนี้ 

ยังเปนการกำหนดขนาดความสำคัญของงานบริหารวิชาการในโรงเรียนวาโรงเรียนใหความสำคัญ 

ในระดับใด เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ไดระบุตั้งแตการวางแผนการบริหารวิชาการไปจนถึงการกำหนด

งบประมาณในการขับเคลื่อน 

    3)  กลไกดานครูและบุคลากรในโรงเรียน เปนกลไกที่ดำเนินการขับเคลื่อน

การบริหารงานวิชาการ การขับเคลื่อนกิจกรรมทุกกิจกรรมตองใชบุคคลในการขับเคลื่อน กลไกดานครู

และบุคลากรในโรงเรียนจึงมีความสำคัญในมิติของการขับเคลื่อนกลไกตาง ๆ ไปสูเปาหมายอยางแทจรงิ   

การบริหารจัดการกลไกดานครูและบุคลากรในโรงเร ียนโดยการพัฒนาศักยภาพ ใหรางวัลคาตอบแทน 

ที่เหมาะสม เพื่อใหการขับเคลื่อนคุณภาพกิจกรรมการบริหารงานวิชาการเปนไปตามเปาหมาย จึงเปนสิ่งที่ 

โรงเรียนจะตองตระหนัก จะตองมีการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

อยางใกลชิด  

    4)  กลไกดานการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู ศึกษานิเทศก ผูปกครอง และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เปนกลไกที่เสริมสรางความเขมแข็งของการบริหารงานวิชาการ ในการขับเคลื่อน

การบริหารงานวิชาการที่มีความยั่งยืน มีพลังความรวมมือจะตองเกิดจากการสรางการมีสวนรวม 

จากทุกภาคสวน ไมวาจะเปนสวนรวมที่เกิดจากความรวมมือจากภายในโรงเรียน ไดแก ผูบริหาร             

ครู และศึกษานิเทศก หรือความรวมมือจากภายนอก ไดแก ศึกษานิเทศก ผูปกครอง และหนวยงาน               

ที่เกี ่ยวของ ซึ่งกลไกการมีสวนรวมเปนพลวัตที ่สรางความยั ่งยืนของระบบการบริหารงานวิชาการ  

อีกทั้งเปนแรงเสริมในการสรางความเขมแข็งเกี่ยวโยงของระบบกลไกทุกสวนของการบริหารงานวิชาการ 
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    5)  กลไกดานหลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมทางวิชาการ เปนกลไก              

ในการกำหนดขอบขายในการบริหารงานวิชาการ เปนกลไกที่กำหนดกรอบกติกาของการบริหารงาน

วิชาการใหเกิดความชัดเจน ซึ่งทำใหสามารถกำหนดอำนาจหนาที่ใหกลไกตาง ๆ ขับเคลื ่อนงาน                 

ไดอยางชัดเจน กลไกดานหลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมทางวิชาการมีการเปลี่ยนแปลงตามบรบิท

ความตองการของสังคม ดังนั้น กลไกตาง ๆ จึงมีความพรอมในการปรับเปลี่ยนตามอยูเสมอ โดยการใชกลไก

ดานหลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมทางวิชาการเปนสัญญาณการปรับเปลี่ยน 

  2.1.2 องคประกอบที่สำคัญในการขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับการบริหารงานวิชาการ  ไดแก 

    1) การทำงานเปนทีม 

    2) กระบวนการบริหาร 

    3)  ภาวะผูนำทางวิชาการ 

    4) การประเมินประสิทธิภาพ ประเมินประสิทธิผล 

    5)  ระบบการประกันคุณภาพงานวิชาการ 

    6)  ระบบสารสนเทศ/ขอมูล 

    7)  การใชเทคโนโลยีในการบริหารวิชาการ 

    8)  การมีสวนรวม 

    9)  ขอบขายงานวิชาการ 

  2.1.3 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมใดที ่ควรนำมาใชในการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียน เพ่ือยกระดับงานวิชาการในโรงเรียน  

            1) ระบบงานที่โรงเรียนออนไลน (Application School) เปนระบบ ที่โรงเรียน

สรางขึ้นมาเพื่อใชสำหรับผูบริหาร ครู  นักเรียน และผูปกครองเขาถึงกลไกการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรียน เปนระบบงานที่ทำใหระบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนแบบเรยีลไทม มีการจัดเก็บ

ขอมูลเพ่ือใชในการประเมินผลและพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ 

    2) ระบบงานสำเร็จรูป (Application Package) ไดแก โปรแกรม SGS  

มาใชในการประเมินผลผูเรียน โปรแกรม SMIS มาใชในการรับนักเรียนและจัดทำสำมะโนผูเรียน 

โปรแกรม D School มาใชในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนตน ซึ่งเปนระบบที่ชวยเสริมใหกลไก                        

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
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  2.1.4 การเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ โดยใหสงผลตอครูและ

นักเรียน ควรมรีูปแบบหรือวิธีการอยางไร 

    การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการควรมีรูปแบบหรือวิธีการดังนี ้

    1)  มีรูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงคของครูและบุคลากร           

ในโรงเรียนที่สอดคลองกับการบริหารงานวิชาการ 

    2)  มีรูปแบบหรือวิธีการดำเนินการ การบริหารงานวิชาการที่ชัดเจน และ               

มีการจัดประชุมชี้แจงใหครแูละบุคลากรในโรงเรียนทราบโดยทั่วกัน 

    3)  ในการดำเนินการตามระบบการบริหารงานวิชาการจะตองใหครูและ

บุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการกำหนดแผนการดำเนินงานดวย 

    4) มีการแบงบทบาทของครูและบุคลากรในโรงเรียนทำงานรวมกันเปนทีม

เกิดความรวมมือ รวมแรง รวมใจในการขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการ 

    5) มีการกำหนดขอตกลงจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการทำงานรวมกัน 

เพ่ือใหมีเข็มมุงในการทำงานรวมกัน 

    6)  มีการกำหนดปฏิทินการทำงานในการขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการ 

ที่ชัดเจน เพ่ือใหครูและบุคลากรในโรงเรียนรูบทบาทหนาที่และนำไปวางแผนการปฏิบัติงานของตนเองได 

 2.2 การจัดประชุมสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อจัดทำองคประกอบการบริหารงานวิชาการ

สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ประกอบดวย ผูอำนวยการสถานศึกษาจากภายนอกและครู

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา จำนวน 33 คน ไดรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบ 

ของรูปแบบการบริหารวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา พบวา 

  2.2.1  องคประกอบที่ 1 ผูนำการบริหารและวิชาการ (Chief : C)   

                           ผูนำการบริหารและวิชาการ หมายถึง บุคคลที่มีอิทธิพลในการขับเคลื่อน                

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ทั้งเปนบุคคลที่เปนผูนำทั้งนิตินัยและพฤตินัย ไดแก การเปนผูนำ

ในการกำหนดวิสัยทัศน การเปนผูนำในดานความรู ผูนำทางวิชาการ ซึ่งผูรวมสนทนากลุมสวนใหญ 

ไดกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดเกี่ยวกับผูนำการบริหารและวิชาการในการขับเคลื่อนการบริหารงาน

วชิาการ ดังนี ้

     1)  ความสำเร็จของการบริหารวิชาการ  

     2)  บทบาทผูนำของผูบริหาร  

         3)  ความสามารถในการเปนผูนำ  

          4)  ทักษะการบริหารของผูนำ  

     5)  การบริหารแบบมีสวนรวม   

      6)  การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู  
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      7)   การพัฒนาครู  

     8)   การสรางบรรยากาศและวฒันธรรมการเรยีนรู  

         9)  การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางครูนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน  

        10) การพัฒนานักเรียน 

   2.2.2   องคประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารงานวิชาการ (Academic administration : A) 

       กระบวนการบริหารงานวิชาการ หมายถึง วิธีการดำเนินการบริหารงาน

วิชาการสูการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ คุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา ไดแก การวางแผนงาน การนำแผน

ไปปฏิบัติ การตรวจสอบประเมินผล การปรับปรุงพัฒนา ซึ ่งผู ร วมสนทนากลุ มสวนใหญไดกำหนด

รายละเอียดตัวชี้วัดเก่ียวกับกระบวนการบริหารงานวิชาการในการขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 

               1)   การวางแผนงาน  

     2)   การนำแผนไปปฏิบัติ  

                 3)   การตรวจสอบ ประเมินผล  

                4)   การปรับปรุงพัฒนา 

  2.2.3 องคประกอบที่ 3 การทำงานเปนทีม (Teamwork : T) 

    การทำงานเปนทีม (Teamwork) หมายถึง การพัฒนาทีมงาน ตั ้งแต 

การสรางบรรยากาศของการทำงานมีความเปนกันเองความไววางใจกัน การมอบหมายงานอยางชัดเจน 

การกำหนดบทบาท วิธีการทำงาน การมีสวนรวมในการประเมินผลการทำงานของทีม ซึ่งผูรวม

สนทนากลุ มสวนใหญไดกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการทำงานเปนทีมในการขับเคลื ่อน                

การบริหารงานวิชาการ ดังนี ้

     1)   การสรางบรรยากาศของการทำงานมีความเปนกันเอง  

     2)   ความไววางใจกัน 

      3)   มีการมอบหมายงานอยางชัดเจน 

      4)   การมีสวนรวมในการประเมินผลการทำงานของทีม  

  2.2.4 องคประกอบที่ 4 ขอบขายการบริหารงานวิชาการ (Academic Scope : S) 

        ขอบขายการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ภารกิจหลักของสถานศึกษา                 

ดานการบริหารงานวิชาการตามขอบขายและภารกิจของสถานศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการกระจาย

อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ดานวิชาการ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 

2552) จำนวน 12 ดาน ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  

การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู  การนิเทศการศึกษา การแนะแนว

การศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการสงเสริมความรู ด านวิชาการ 
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แกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน การสงเสริมและสนับสนุน

งานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  ซึ่งผูรวมสนทนา

กลุมสวนใหญไดกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดเกี่ยวกับขอบขายการบริหารงานวิชาการในการขับเคลื่อน

การบริหารงานวิชาการ ดังนี ้

                 1) ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

     2)   ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  

     3) ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน  

     4)   ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษา  

     5)   ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  

     6) ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู  

     7)   ดานการนิเทศการศึกษา  

     8)   ดานการแนะแนวการศกึษา  

     9) ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

     10) ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน  

     11) ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น  

     12) ดานการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร 

หนวยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  

  2.2.5  องคประกอบที่ 5 ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารงานวิชาการ (Digital for Academic 

Management : D)   

       ระบบดิจิทัลเพ่ือการบริหารงานวิชาการ  หมายถึง การนำเทคโนโลย ีสารสนเทศ               

ไปใชในการบริหารงานวิชาการใหเหมาะสมกับสภาพ และตอบสนองกับความตองการของผูบริหาร

และครู ในการบริหารงานวิชาการ ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดานการพัฒนา

หลักสูตรของสถานศึกษา ดานการวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเร ียน                     

ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งผูรวมสนทนากลุมสวนใหญได

กำหนดรายละเอียดตัวชี ้ว ัดเกี ่ยวกับระบบดิจิทัลเพื ่อการบริหารงานวิชาการในการขับเคลื ่อน              

การบริหารงานวิชาการ ดังนี ้

     1)  ดิจิทัลดานการจัดการเรียนการสอน  

     2)  ดิจิทัลดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  

     3)  ดิจิทัลดานการวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

     4)  ดิจิทัลดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา  

 



 

 

 

 

 

148 

 2.3 การสรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

พบวา 

  ผูวิจัยนำขอมูลที่ไดจากการประชุมสนทนากลุมมาสรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการ

สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เพื่อนำไปขับเคลื่อนในรูปคณะกรรมการขับเคลื่อน

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ดังนี ้

  2.3.1  องคประกอบที่ 1 ผูนำการบริหารและวิชาการ (Chief : C)   

                                ผู นำการบริหารและวิชาการ หมายถึง บุคคลที่มีอิทธิพลในการขับเคลื ่อน               

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ทั้งเปนบุคคลที่เปนผูนำทั้งนิตินัยและพฤตินัย ไดแก การเปนผูนำ 

ในการกำหนดวิสัยทัศน การเปนผูนำในดานความรู ผู นำทางวิชาการ ซึ่งผูรวมสนทนากลุมสวนใหญ 

ไดกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดเกี ่ยวกับผูนำการบริหารและวิชาการในการขับเคลื่อนการบริหารงาน

วิชาการ ดังนี ้

     1)  ความสำเร็จของการบริหารวิชาการ ประกอบดวย ความมุงมั่นเพื่อจัด 

การเรียนรู ความเปนมืออาชีพของบุคลากร มีงานวิจัยในองคกร การใหความสำคัญกับผู เร ียน                  

การใหความสำคัญกับบุคลากร การติดตามผลการดำเนินการ คุณภาพขององคกร การนิเทศ และ 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

     2)  บทบาทผู นำของผูบริหาร ประกอบดวย (1) หลักสูตรการที่ผู บริหาร

สถานศึกษาไดจัดใหมีการประชุม วางแผน บริหารจัดการหลักสูตร เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการทบทวน 

การจัดทำหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช การนิเทศติดตามการใชหลักสูตรการประเมินผลการใช

หลักสูตร การรายงานผลการประเมินผลการใชหลักสูตรและใหคำแนะนำในการพัฒนา ปรับปรุง

หลักสูตรเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น (2) การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน การท่ีผูบริหารสถานศึกษาไดจัดใหมีการประชุมกำหนด นโยบาย แผนงานโครงสรางการสอน 

วางแผนการเรียนการสอนกอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการเตรียมเกี ่ยวกับการศึกษา 

หลักสูตร ศึกษาคู มือครู วิธีสอน และสื่อการเรียนการสอน สงเสริมใหครูจัดกิจกรรม บทบาทของ

ผูบริหารสถานศกึษาในการสงเสริมการบริหารงานวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตร  

สื ่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู การวิจัยเพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การมีสวนรวม 

ของผูปกครอง และชุมชน การวัดและประเมินผลการเรียนรู การนิเทศภายในการเรียนการสอน 

ตามความถนัดของผู  เร ียน จ ัดการน ิเทศและประเมินผลการนิเทศการเร ียนการสอน ตลอดจน  

ใหคำแนะนำเพื ่อใหการจัดกิจกรรมการเร ียนการสอนมีค ุณภาพและผู เร ียนบรรลุจ ุดประสงค 

ตามที ่กำหนดไว (3) การนิเทศภายใน การที ่ผ ู บร ิหารสถานศึกษาจัดใหมีการประชุมวางแผน 

กำหนดการดำเนินการ และติดตามการนิเทศ สรางเจตคติตอการไดร ับการนิเทศสนับสนุนความรวมมือ 

ในการทำงานเปนทีมตลอดจน ประเมินผลและจัดการรายงานและสรุปผลการนิเทศประจำป  
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เพื ่อนำผลที ่ได จากการนิเทศมาพัฒนาการเร ียนการสอนใหสอดคลองกับผู เร ียนและหลักสูตร 

สถานศึกษา (4) สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู การที่ผูบริหารสถานศึกษาไดจัดหาแหลง

เรียนรู จัดเตรียมและสนับสนุนสื ่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู สงเสริมการผลิตสื่อ  

จัดแหลงเรียนรูใหมีบรรยากาศการเรียนรูโดยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง อำนวยความสะดวก

เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู รวมทั้งใหคำแนะนำเพื่อใหการใชสื่อ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  

(5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู การที่ผูบริหารสถานศึกษาไดจัดใหมีการประชุม เปดโอกาส 

ให ครูมีสวนรวมในการวางแผนกำหนดแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวย

เครื ่องมือการวัด และวิธีการที่หลากหลาย เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมกับครูในการประเมิน

กิจกรรมการเรียนการสอน มีการรวบรวมรายงานผลและจัดขอมูล สารสนเทศแลวสรุปผลตัดสินใจ 

ในการเลือกใชเทคนิคและวิธ ีการวัดและประเมินผลที ่เก ี ่ยวของกับการจ ัดการเร ียนการสอน 

ใหเหมาะสมกับสภาพของผูเรียน (6) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษา การที่ผูบริหารสถานศึกษา

ไดจัดใหมีการประชุมวางแผน การใหความรู อำนวยความสะดวกในการทำวิจัย สนับสนุนใหครู 

มีการทำวิจัย เผยแพรผลงานการวิจัยภายใน และภายนอกโรงเรียน ใหคำปรึกษา และใหกำลังใจ 

ในการทำวิจัย โดยมุงหวังเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาผูเร ียนเปนสำคัญและหวังผล เพ่ือใหการจัด 

การเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น (7) การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน การที่ผู บริหาร

สถานศึกษาจัดใหมีการสรางความรูความเขาใจเผยแพรความรู ขอมูลขาวสารเกี ่ยวกับหลักสูตร  

สื่อ วัสดุและแหลงเรียนรู ตลอดจนบทบาทของบุคลากร ในโรงเรียนใหผูปกครองและชุมชนทราบและ 

เขาใจ และพรอมใหความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน รวมกับทางโรงเรียน 

         3) ความสามารถในการเปนผูนำ ประกอบดวย (1) มีการวางแผนในการทำงาน 

(2) มีความรูเก่ียวกับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (3) มีการแลกเปลี่ยนความรูกับเพ่ือนรวมงานอยาง

สม่ำเสมอ (4) แสดงทักษะด านการพัฒนาความสามารถทางการบริหาร (5) ศ ึกษาหาความรู  

ดวยการเขารวมประชุม อบรม สัมมนาอยางตอเนื ่อง (6) มีแผนงานในการพัฒนาตนเอง  (7) จัดสรรเวลา 

และทรัพยากรดานตาง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนาตนเอง (8) รวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ชวยสงเสริม

ทักษะการเรียนรู (9) ใหความเอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชา (10) ทำงานไดสอดคลองกับความตองการ 

ของสมาชิกในโรงเรียน (11) สรางภาพพจนที่ดีใหกับตนเองและโรงเรียน ในสายตาของสาธารณชน 

          4)    ทักษะการบริหารของผูนำ ประกอบดวย (1) ทักษะความเปนผูนำ ไดแก 

ทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการติดตอสื่อสาร ทักษะการนิเทศ ทักษะการแนะแนว

ทางการตัดสินใจรวมกันของกลุม (2) ทักษะดานเทคนิค ไดแก ทักษะการกำหนดเปาหมายและ                  

การกำหนดวิสัยทัศน ทักษะการประเมินผลและการวางแผน ทักษะการสังเกตการบริหารและ                   

การจัดการเรียนการสอน ทักษะการวิจัยและประเมินผล ทักษะการพัฒนาตนเอง 
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     5)   การบริหารแบบมีสวนรวม  ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาสราง 

คานิยมของคนในสถานศึกษาใหมีสวนรวม มีความสัมพันธเชิงบวกในการทำงานใหบรรลุเปาหมาย 

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จูงใจ ชวยใหครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาและ

ใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มที ่ ในการมุงไปสูเปาหมายของสถานศึกษาตามวัตถุประสงคและ

แผนปฏิบัติการ รวมไปถึงการสรางบรรยากาศที่เกื้อหนุนเพื่อโนมไปสูผลการดำเนินการที่เปนเลิศ 

ประกอบดวย การมีสวนรวมของผูม ีสวนไดสวนเส ียในการจัดการศึกษา การสงเสร ิมความรู                      

ทางวิชาการ แกผูมีสวนไดสวนเสีย 

      6)   การจัดการหลักสูตรและการเร ียนรู ประกอบดวย การที ่ผ ู บร ิหาร

สถานศึกษามีความสามารถในการรวมกับครูพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 

เปาหมายพันธกิจ การเรียนรูของสถานศึกษา และประสานงานกับครู ในการนำหลักสูตรสถานศึกษา

ไปปฏิบัติใหเกิดผล โดยสนับสนุนใหมีการบูรณาการการวิจัยวิธีการจัดการเรียน การสอนในชั้นเรียน

ประจำวัน 

      7)   การพัฒนาครู ประกอบดวย ผูบริหารมีการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา             

ที่มีมาตรฐานและสอดคลองกับการดำเนินชีวิตและอัตลักษณของโรงเรียน ผูบริหารมีการพัฒนาครูแกนนำ 

ของโรงเรียน ผูบริหารมีการพัฒนาภาวะความเปนผูนำของครู  ผูบริหารมีการสงเสริมการจัดทำแผนพัฒนา

วชิาชีพรายบุคคลท่ีมีประสิทธิผลและมคีวามตอเนื่อง ผูบริหารมีการสงเสริมการยึดม่ันในจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู ผู บริหารมีการประเมินผลครูดวยวิธีการที่หลากหลาย ผู บริหารมีการใหขอมูลยอนกลับแกครู

รายบุคคลอยางละเอียดเพ่ือการพัฒนา ผูบริหารมีการใชขอมูลที่หลากหลายในการวิเคราะหการจัดทำ

โครงการดานวิชาการ และผูบริหารมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความสัมพันธของบุคลากรภายในองคกร 

     8)   การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู ประกอบดวย โรงเรียน               

มีการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองกับวสิัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของโรงเรียน ผูบริหารใหความสำคัญ

กับการฝกอบรมทั้งการทบทวนความรูเดิม และการฝกทักษะใหม ๆ และนำมาใช ผูบริหารมีการพัฒนา

ทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของครูและผูบริหารมีการสงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูและการจัดการความรู

ของบุคลากรในโรงเรียน 

     9)   การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางครูนักเรียน ผูปกครองและชุมชน 

ประกอบดวย การใชภาษาที่ถูกตองและเหมาะสมในการสื ่อสาร ผู บริหารมีการกระตุ น สงเสริมใหเกิด 

ขวัญกำลังใจแกครูและนักเรียน ผูบริหารมีการสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวม ความสามคัคแีละความผูกพัน

ระหวางบุคลากรในโรงเรียน 

     10)  การพัฒนานักเรียน ประกอบดวย ความสามารถในการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจ                

ในความเปนไทย การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ 
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  2.3.2 องคประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารงานวิชาการ (Academic administration : A) 

    กระบวนการบริหารงานวิชาการ หมายถึง วิธีการดำเนินการบริหารวิชาการ 

สูการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ คุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา ไดแก การวางแผนงาน การนำแผนไปปฏิบัติ 

การตรวจสอบประเมินผล การปรับปรุงพัฒนา ซึ่งผูรวมสนทนากลุมสวนใหญไดกำหนดรายละเอียด

ตัวชี้วัดเก่ียวกับกระบวนการบริหารงานวิชาการในการขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 

               1)  การวางแผนงาน ประกอบดวยตัวชี้วัด ไดแก การกำหนดเปาหมายงานวิชาการ

รวมกันการจัดอันดับความสำคัญของเปาหมายรวมกัน การกำหนดแนวทางการดำเนินงานรวมกัน  

การกำหนดระยะเวลาสำหรับการดำเนินงานรวมกัน การกำหนดงบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน

รวมกัน การกำหนดผู รับผิดชอบในการดำเนินการรวมกัน และการกำหนดโครงสรางงานวิชาการ 

ในสถานศึกษารวมกัน  

     2)  การนำแผนไปปฏิบัติ ประกอบดวยตัวชี ้ว ัด ไดแก การควบคุมงาน                     

การประสานงาน และการนิเทศงาน  

                 3)  การตรวจสอบ ประเมินผล ประกอบดวยตัวชี้วัด ไดแก การวางกรอบ                 

การประเมินรวมกัน การจัดหา/จัดทำเครื่องมือรวมกัน การเก็บรวบรวมขอมูลรวมกัน การวิเคราะห

ขอมูลรวมกัน การแปลความหมายรวมกัน และการตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพรวมกัน 

                 4)  การปรับปรุงพัฒนา ประกอบดวยตัวชี้วัด ไดแก นำเสนอผลการประเมิน                         

ตอผูเก่ียวของจัดทำ รายงานผลการประเมินเผยแพร การนำผลประเมินไปใชและการจัดขอมูลสารสนเทศ                    

ที่สามารถใชไดสะดวก รวดเร็ว และเปนปจจุบัน  

  2.3.3 องคประกอบที่ 3 การทำงานเปนทีม (Teamwork : T) 

              การทำงานเปนทีม (Teamwork) หมายถึง การพัฒนาทีมงาน ตั ้งแต 

การสรางบรรยากาศของการทำงานมีความเปนกันเอง ความไววางใจกัน การมอบหมายงานอยางชัดเจน                

การกำหนดบทบาท วิธีการทำงาน การมีสวนรวมในการประเมินผลการทำงานของทีม ซึ่งผูรวม

สนทนากลุ มสวนใหญไดกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดเกี ่ยวกับการทำงานเปนทีมในการขับเคลื ่อน                

การบริหารงานวิชาการ ดังนี ้

     1)  บรรยากาศของการทำงานมีความเปนกันเอง อบอุน มีความกระตือรือรน 

และสรางสรรค ทุกคนชวยกันทำงานอยางจริงจัง และจริงใจ ไมมีรองรอยที่แสดงใหเห็นถึงความเบื่อหนาย 

     2)  ความไววางใจกัน (Trust) เปนหัวใจสำคัญของการทำงานเปนทีม สมาชิก

ทุกคนในทีมควรไววางใจซึง่กันและกันได ซื่อสัตยตอกัน สื่อสารกันอยางเปดเผย ไมมีลับลมคมใน 

     3)  มีการมอบหมายงานอยางชัดเจน สมาชิกทีมงานเขาใจวัตถุประสงค 

เปาหมาย และยอมรับภารกิจหลักของทีมงาน 
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           (1)  บทบาท (Role) สมาชิกแตละคนเขาใจและปฏิบัติตามบทบาทของ

ตน และเรียนรูเขาใจในบทบาทของผูอื่นในทีม ทุกบทบาทมีความสำคัญ รวมทั้งบทบาทในการชวย

รักษาความเปนทีมงานใหม่ันคง เชน การประนีประนอม การอำนวยความสะดวก การใหกำลังใจ เปนตน 

    (2)  วิธีการทำงาน (Work Procedure) สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณา คือ 

               –  การสื่อความ (Communication) การทำงานเปนทีมอาศัยบรรยากาศ 

การสื่อความที่ชัดเจนเหมาะสม ซึ่งจะทำใหทุกคนกลาที่จะเปดใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยน

เรียนรูซึ่งกันและกัน จนเกิดความเขาใจและนำไปสูการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 

               –  การตัดสินใจ (Decision Making) การทำงานเปนทีมตองใช

การตัดสินใจรวมกัน เมื่อเปดโอกาสใหสมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็นและรวมตัดสินใจแลว สมาชิก

ยอมเกิดความผูกพันที่จะทำในสิ่งที่ตนเองไดมีสวนรวมตั้งแตตน 

                  –  ภาวะผู นำ (Leadership) คือ บุคคลที ่ไดรับการยอมรับจาก

ผูอื่น การทำงานเปนทีมควรสงเสริมใหสมาชิกทุกคนไดมีโอกาสแสดงความเปนผูนำ (ไมใชผลัดกัน 

เปนหัวหนา) เพื่อใหทุกคนเกิดความรู สึกวาไดรับการยอมรับ จะไดรู สึกวาการทำงานเปนทีมนั้น                       

มีความหมาย ปรารถนาที่จะทำอีก 

              –  การกำหนดกติกา หรือกฎเกณฑตาง ๆ ที่จะเอื้อตอการทำงาน

รวมกัน  ใหบรรลุเปาหมาย ควรเปดโอกาสใหสมาชิกไดมีสวนรวม ในการกำหนดกติกา หรือกฎเกณฑ  

ที่จะนำมาใชรวมกัน 

      4) การมีสวนรวมในการประเมินผลการทำงานของทีม ทีมงานควรมีการประเมิน 

ผลการทำงานเปนระยะ ในรูปแบบทั้งไมเปนทางการและเปนทางการ โดยสมาชิกทุกคนมีสวนรวม 

ในการประเมินผลงาน ทำใหสมาชิกไดทราบความกาวหนาของงาน ปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนา

กระบวนการทำงาน หรือการปรับปรุงแกไขรวมกัน ซึ่งในที่สุดสมาชิกจะไดทราบวาผลงานบรรลุ

เปาหมาย และมีคุณภาพมากนอยเพียงใด 

  2.3.4 องคประกอบที่ 4 ขอบขายการบริหารงานวิชาการ (Academic Scope : S) 

        ขอบขายการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ภารกิจหลักของสถานศึกษา  

ดานการบริหารงานวิชาการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย การบริหารจัดการและขอบเขต               

การปฏิบัติหนาที่งานวิชาการของสถานศึกษา จำนวน 12 ดาน ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา การวิจัยเพื ่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื ่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู  

การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  การสงเสริม 
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ความรู ดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น                    

การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น ที่จัดการศึกษา  

ซึ ่งผู รวมสนทนากลุ มสวนใหญไดกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดเกี ่ยวกับขอบเขตการบริหารงานวิชาการ 

ในการขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการ ดังนี ้

                 1) ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบดวยตัวชี้วัด ไดแก การจัดทำ

หลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 การวิเคราะห 

เอกสารหลักสูตร การสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดทำหลักสูตร การจัดทำโครงสรางหลักสูตร

สถานศกึษา และสาระการเรยีนรูตาง ๆ การนำหลักสูตรไปใช การนิเทศ  การประเมินผลการใชหลักสูตร 

และการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  

     2) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ประกอบดวยตัวชี้วัด ไดแก การสงเสริม

ใหครูจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญและให

สอดคลองกับ ความสนใจ ความถนัดของผูเรียน การนำภูมิปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู การนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูของคร ู 

     3) ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ประกอบดวย

ตัวชี ้ว ัด ไดแก การกำหนด ระเบียบ แนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการวัดผลและประเมินผลแตละรายวิชา 

ใหสอดคลองกับมาตรฐาน การศึกษา และการสงเสริมใหครูดำเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนรู   

โดยเนนการประเมิน ตามสภาพจริง การเทียบโอนความรู ทักษะประสบการณผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน 

รวมถึง การสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลใหไดมาตรฐาน  

     4)  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยตัวชี้วัด ไดแก 

ความสามารถในการจัดกิจกรรม การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยที่เหมาะสม การแสวงหาวิธีการ 

แนวทาง หรือนวัตกรรม การศึกษาที ่หลากหลายในการแกปญหาการเรียนการสอน เพื ่อพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียน ใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการแกปญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ตลอดจนเผยแพรผลงาน การวิจัยทางการศึกษากับสถานศึกษา องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น ๆ  

     5)  ดานการพัฒนาสื ่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ประกอบดวยตัวชี้วัด ไดแก 

การศึกษาวิเคราะหความจำเปนในการผลิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี การจัดหาสื่อนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

     6)  ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ประกอบดวยตัวชี้วัด ไดแก การสำรวจ 

จัดตั้ง และพัฒนาแหลงเรียนรู ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา 

เพื่อใหนักเรียนเกิดองคความรู อีกทั้งมีการจัดทำทะเบียนแหลงเรียนรู และวางแผนใชแหลงเรียนรู 

รวมถึงสนับสนุนใหครู ใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 
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     7)  ดานการนิเทศการศึกษา ประกอบดวยตัวชี้วัด ไดแก งานที ่เกี่ยวของกับ 

การปรับปรุงและแกปญหา กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา โดยการสำรวจปญหา

และความตองการนิเทศ การจัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศ การจัดทำเครื่องมือการนิเทศการติดตาม

ประเมินผล และสรุปผลการนิเทศ เพ่ือใหคำปรึกษาชวยเหลือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคร ู 

     8)  ดานการแนะแนวการศึกษา ประกอบดวยตัวชี้วัด ไดแก การจัดระบบ

การแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ การดำเนินการแนะแนว การติดตาม การประเมินผลการจัดระบบ 

และกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา รวมถึงการประสานความรวมมือ การแลกเปลี่ยน 

เรียนรูประสบการณดานการแนะแนวการศกึษากับสถานศึกษาอื่น ๆ  

     9)  ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดวย

ตัวชี้วัด ไดแก การจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การกำหนดเปาหมาย วางแผน การประกัน

ค ุณภาพ การปร ับปร ุงและพัฒนาระบบประก ันค ุณภาพการศ ึกษาของสถานศึกษา การประสาน 

ความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ตามเกณฑมาตรฐาน  

     10)  ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน ประกอบดวย ตัวชี้วัด  

ไดแก การสำรวจความตองการ จัดใหความรูแกชุมชน และการสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวม 

ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน  

     11)  ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

ประกอบดวยตัวชี้วัด ไดแก การวางแผนประสานความรวมมือ และสรางเครือขายกับองคกรตาง ๆ และ           

ผูมีสวนเก่ียวของกับงานวิชาการ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และชวยเหลือพัฒนางานวิชาการ  

     12)  ดานการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร 

หนวยงาน และสถาบันอื ่นที ่จัดการศึกษา ประกอบดวยตัวชี ้ว ัด ไดแก การสำรวจการจัดการศึกษา  

ความตองการในการรับการสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืน   

การประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น  

การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูและการแลกเปลี่ยนการเรียนรูในการจัดการศึกษา

ของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืน 

  2.3.5 องคประกอบที่ 5 ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารงานวิชาการ (Digital for Academic 

Management : D)   

       ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารงานวิชาการ  หมายถึง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไปใชในการบริหารงานวชิาการใหเหมาะสมกับสภาพและตอบสนองกับความตองการของผูบริหารและครู

ในดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดานการวัดผล 

ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
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มาตรฐานการศึกษา ซึ่งผูรวมสนทนากลุมสวนใหญไดกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดเกี่ยวกับระบบดิจิทัล 

เพ่ือการบริหารงานวิชาการในการขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการ ดังนี ้

     1)  ดิจิทัลดานการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย การนำเทคโนโลยี

สารสนเทศไปใชในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการวางแผนการสอนของบุคลากรในสถานศึกษา การสงเสริม

เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ

และความแตกตางระหวางผูเรียน 

     2)  ดิจิทัลดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ประกอบดวย การนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใชในการปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะหหลักสูตร 

การศึกษาเอกสาร ประกอบหลักสูตร การพัฒนาหลักส ูตรให สอดคลองกับทองถ ิ ่น แนวทาง                      

การแกปญหาการใชหลักสูตรและการประเมินผลการใชหลักสูตร 

     3)  ดิจิทัลดานการวัดผลประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

หมายถึง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการวัดผลและการประเมินผล 

ตามคูมือการประเมินผลการเรียนรูหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การวัด

และประเมินผลการเรียนรูการสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผลในแตละกลุมสาระฯ และมาตรฐาน 

การเรียนรู การวิเคราะหผลในภาพรวมของโรงเรียน รายชัน้เรียน รายบุคคลและการจัดทำขอมูลสารสนเทศ 

      4)  ดิจิทัลดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดวย การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการบันทึกขอมูล สรุปรายงานผล การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ภายในและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาใหมีคุณภาพ  

 2.4 การสอบทานรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ไปสอบทานจากผูเชี่ยวชาญและตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 

  ผูวิจัยนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ไปสอบทานจากผูเชี่ยวชาญ พบวา รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก 1) ผู นำการบริหารและวิชาการ (Chief : C) 2) กระบวนการบริหาร 

งานวิชาการ (Academic administration : A) 3) การทำงานเปนทีม (Teamwork : T) 4) ขอบขายการบริหาร 

งานวิชาการ (Academic Scope : S) 5) ระบบดิจิทัลเพ่ือการบริหารงานวิชาการ (Digital for Academic 

Management : D) 6) นโยบายทางการศึกษา (Policy for Education : P)  ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา 

รูปแบบการบรหิารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีความตรงตามเนื้อหาและ 

ความเหมาะสม ในภาพรวมอยูในระดับมาก และผูเชี ่ยวชาญมีขอสังเกตในองคประกอบที่ 3 การทำงานเปนทีม 

องคประกอบที่ 5 ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารงานวิชาการ และองคประกอบท่ี 6 นโยบายทางการศึกษา ดังนี้ 
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  1) องคประกอบที่ 3 การทำงานเปนทีม ควรเพิ ่มเติมในเรื ่องการพัฒนาทีมงาน              

ใหเขมแข็ง โดยมีการพัฒนาศักยภาพทีมงาน ดวยการสรางแรงจูงใจทางบวก สมาชิกมีความสัมพันธ             

ที่ดีตอกัน มีการจัดกิจกรรมสรางพลังทีมงาน เกิดความมุงมั่นที่จะทำงานใหประสบผลสำเร็จ และ             

การใหรางวัล ปจจุบันการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหนวยงานไมเอื ้อตอการทำงานเปนทีม               

สวนใหญจะพิจารณาผลการทำงานเปนรายบุคคล ดังนั ้นระบบรางวัลที่เอื ้อตอการทำงานเปนทีม                

คือ การที่ทุกคนไดรางวัลอยางยุติธรรมทุกคน คือ ควรสนับสนุนการใหรางวัลแกการทำงานเปนทีม             

ในลักษณะที่วางอยูบนพ้ืนฐานการใหรางวัลกับกลุม (Group Base Reward System) 

  2) องคประกอบที่ 5 ระบบดิจิทัลเพื ่อการบริหารงานวิชาการ ควรเพิ่มเติมในเรื่อง                

การพัฒนาดิจิทัลดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช                            

ในการสงเสริมสนับสนุนการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก เพื่อให

ผูเรียนเกิดการเรียนรู จัดตั้งแหลงการเรียนรู ไดแก การนำดิจิทัลไปใหบริการในหองสมุด ในรูปแบบ

หองสมุดออนไลน การเพิ่มระบบบริการอินเตอรเน็ตในหองคอมพิวเตอรและหองเรียน ใหกับนักเรียนไดใชใน

การศึกษาหาความรู โดยตองวางระบบปองกันการสืบคนที่ไมเหมาะสมแกนักเรียน เปนตน 

  3)  องคประกอบที่ 1-5 มีความเหมาะสมที่จะใชในการขับเคลื ่อนรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยในองคประกอบที่ 1 ผูนำการบริหารและ

วิชาการ (Chief : C)  จะตองเพ่ิมชองทางการสื่อสารสรางความเขาใจกับครู นักเรียนและผูปกครองให

มากขึ้น เพื่อใหมีการสรางความรวมแรงรวมใจกันขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผู เรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา และองคประกอบที่ 4 ขอบขายการบริหารงานวิชาการ (Academic 

Scope : S) เพ่ิมเติมการมีสวนรวมจากชุมชน สถาบันการศึกษาใหมากขึ้น 

  4) ไดมีการเพิ่มเติมองคประกอบที่ 6 นโยบายทางการศึกษา (Policy for Education : P) 

เพื่อใหโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา นำนโยบายการศึกษามาปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาไดทันตอการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

และตอบสนองความตองการของประเทศ โดยองคประกอบที่ 6 นโยบายทางการศึกษา (Policy for 

Education : P) มีรายละเอียดดังนี ้

   (1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ที ่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

โดยมุงเนนใหนักเรียนมีทักษะการเรียนรูและใฝเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน  

   (2) พัฒนาทักษะของครูทั้งการเพิ่มทักษะ (Upskill) และ ทบทวนทักษะ (Reskill)  

ใหมีศักยภาพในการนำความรูมาถายทอดนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
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   (3) การศึกษาวิเคราะหนโยบายการศึกษาจากยุทธศาสตรชาติ 20 ป คำแถลง

นโยบาย พล.อ.ประยุทธ จ ันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เมื ่อว ันที ่ 25 กรกฎาคม 2562 นโยบายรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฐพล ทีปสุวรรณ) และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน มารวมกันกำหนดเปนนโยบายของโรงเรียนโดยการประชุมรวมกันของผูบริหารและครูในโรงเรียน 

   (4)  มีการจัดทำยุทธศาสตร แผนงานและแนวทางการขับเคลื่อนงานวิชาการ

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาใหมีการเชื่อมโยงกับนโยบายการศึกษาของโรงเรียน 

   (5)  มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาแผนงานยุทธศาสตร แผนงานและ 

แนวทางการขับเคลื่อนงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาใหมีความทันสมัย  

 2.5 การแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา พบวา 

  ผูวิจัยไดแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื ่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา จำนวน 9 คณะ เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา ครูและผูที่เกี่ยวของ

เห็นภาพรวมและรายละเอียดท่ีตองมีสวนรวมรวมพลังในการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา อยางชัดเจน ดังนี้ 

  1) คณะกรรมการอำนวยการ มีหนาที ่

     (1)  วางแผน กำหนดกรอบ แนวทาง/รูปแบบ กระบวนการดำเนินงานตามรูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

      (2)  ใหคำปรึกษา ชี้แนะ กำกับ ติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามแผน บรรลุ

วัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพ  

                (3)  อำนวยความสะดวก และแกปญหาที่อาจเกิดข้ึนในการดำเนินงานใหเปนไป

ดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  2) คณะกรรมการดำเนินงาน มีหนาที ่

   (1)  ศึกษา วิเคราะห กำหนดนิยามและตัวชี้วัดของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

ในแตละองคประกอบ 

   (2)  รวมวางแผน ประสานงาน และดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน แตละองคประกอบ 

      (3)  จัดทำแนวทางการดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

สูคุณภาพผูเรียน แตละองคประกอบ 

      (4)  สงเสริมใหมีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนในการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน แตละองคประกอบ 

   (5)  งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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  3) คณะกรรมการองคประกอบที่ 1 ผูนำการบริหารและวิชาการ (Chief : C) มีหนาที ่

     (1)  ศึกษา นิยามและตัวชี้วัดขององคประกอบที่ 1 ประกอบดวย 10 ดาน ไดแก 

ความสำเร็จของการบริหารวิชาการ บทบาทผูนำของผูบริหาร ความสามารถในการเปนผูนำ ทักษะการบริหาร

ของผู นำ การบริหารแบบมีสวนรวม การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู  การพัฒนาครู การสราง

บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางครู นักเรียน ผูปกครอง และ

ชุมชน การพัฒนานักเรียน  

 (2)  วางแผน และการดำเนินงานขับเคลื่อนในแตละดานขององคประกอบท่ี 1 

 (3)  จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียนเปนผูนำการบริหาร

และวิชาการ ตามตัวชี้วัด 10 ดาน 

 (4)  ติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียน

เปนผูนำการบริหารและวิชาการ 

 (5)  สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียนเปนผูนำ

การบริหารและวิชาการ ตามองคประกอบที ่1 เสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

   (6)  งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

  4) คณะกรรมการองคประกอบที่ 2  กระบวนการบริหารงานวิชาการ (Academic 

administration : A)  มีหนาที่ 

    (1) ศึกษา นิยามและตัวชี้วัดขององคประกอบที่ 2 ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก  

การวางแผนงาน การนำแผนไปปฏิบัติ การตรวจสอบประเมินผล การปรับปรุงพัฒนา 

 (2)  วางแผนวิธีการดำเนินการบริหารงานวิชาการสูการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 

คุณภาพผู เร ียนในสถานศึกษา โดยกำหนดเปาหมาย แนวทางการดำเนิน ระยะเวลา งบประมาณ 

ในการขับเคลื่อนงานวิชาการ ผูรับรับผิดชอบงานวิชาการ และกำหนดโครงสรางงานวิชาการ 

 (3)  ควบคุม ประสานงาน และนิเทศการดำเนินงานตามกิจกรรมและโครงการ

ของงานวิชาการ 

 (4)  กำหนดกรอบการประเมินงานวิชาการ เครื่องมือ เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห

ขอมูล ตรวจสอบและปรับปรุง กิจกรรมและโครงการของงานวิชาการรวมกัน  

 (5)  นำเสนอผลการประเมินงานวิชาการ ตอผูที่เกี่ยวของ และจัดทำรายงานผลเสนอ

ตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล และผูบริหารตามลำดับ 

   (6)  งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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  5) คณะกรรมการองคประกอบที่ 3 การทำงานเปนทีม (Teamwork : T) มีหนาที่ 

     (1)  ศึกษา นิยามและตัวชี้วัดของการทำงานเปนทีม ประกอบดวย  5 ดาน ไดแก 

การสรางบรรยากาศของการทำงานมีความเปนกันเอง ความไววางใจกัน การมอบหมายงานอยางชัดเจน  

การกำหนดบทบาท วิธีการทำงาน การมีสวนรวมในการประเมินผลการทำงานของทีม การพัฒนาทีมงาน

ใหเขมแข็ง 

 (2)  วางแผนวธิกีารดำเนินการพัฒนาทีมงานในแตละกลุมงาน/กลุมสาระการเรียนรู

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 (3)  จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการทำงานเปนทีม 

 (4)  ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนการทำงานเปนทีม 

 (5)   สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการทำงานเปนทีม

เสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

   (6)  งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

  6) คณะกรรมการองคประกอบที่ 4 ขอบขายการบริหารงานวิชาการ (Academic 

Scope : S) มีหนาที่ 

 (1)  ศึกษา นิยามและตัวชี้วัดของขอบขายการบริหารงานวิชาการ 12 ดาน ไดแก 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนา

แหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

การสงเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 

    (2)    วางแผนวิธกีารดำเนินการขับเคลื่อนตามขอบขายการบริหารงานวิชาการ 12 ดาน 

    (3)    ขับเคลื่อนการดำเนินการตามขอบขายการบริหารงานวิชาการ 12 ดาน ดงันี้  

       – จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา นำหลักสูตรไปใช การนิเทศ การประเมินผลการ

ใชหลักสูตร และการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  

      – สงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ

และใหสอดคลองกับ ความสนใจ ความถนัดของผูเรียน และนำภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู การนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู  

      – จัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลแตละรายวิชา

ใหสอดคลองกับมาตรฐาน การศึกษา และสงเสริมใหครูดำเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนรู โดยเนน

การประเมิน ตามสภาพจริง การเทียบโอนความรู ทักษะประสบการณผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น รวมถึง 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลใหไดมาตรฐาน  
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      – จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย

ในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ตลอดจนเผยแพรผลงาน การวิจัยทางการศึกษากับสถานศึกษา 

องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น ๆ  

      –  จัดทำโครงการผลิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และการจัดหาสื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

      –  สำรวจ จัดตั้ง และพัฒนาแหลงเรียนรู ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา จัดทำทะเบียนแหลงเรียนรูและวางแผนใชแหลงเรียนรู รวมถึง

สนับสนุนใหคร ูใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา  

      –  สำรวจปญหาและความตองการนิเทศ การจัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศ  

การจัดทำเครื่องมือการนิเทศการติดตามประเมินผล และสรุปผลการนิเทศ เพื่อใหคำปรึกษาชวยเหลือ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคร ู 

      –  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ การดำเนินการแนะแนว การติดตาม 

การประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา รวมถึงการประสานความรวมมือ 

การแลกเปลี่ยน เรียนรูประสบการณดานการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน ๆ  

      –  จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การกำหนดเปาหมาย 

วางแผน การประกันคุณภาพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

การประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่น ๆ เพื ่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในตามเกณฑมาตรฐาน  

      –  สำรวจความตองการ จัดใหความรูแกชุมชน และการสงเสริมใหชุมชน

เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน  

      –  วางแผนประสานความรวมมือ และสรางเครือขายกับองคกรตาง ๆ และ 

ผูมีสวนเก่ียวของกับงานวิชาการ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และชวยเหลือพัฒนางานวิชาการ  

                          –   สำรวจการจัดการศึกษา ความตองการในการรับการสนับสนุนดานวิชาการ 

ของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น การประสานความรวมมือในการจัดการศึกษา

รวมกับบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ 

การเรียนรูและการแลกเปลี่ยนการเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และ

สถาบันอ่ืน 
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                        (4)  ติดตามผลการดำเนินงานตามขอบขายการบริหารงานวิชาการ 12 ดาน ในขอ (3) 

                        (5)  สรุปผลการดำเนินงานตามขอบขายการบริหารงานวิชาการ 12 ดาน เสนอตอ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

                        (6)  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

  7) คณะกรรมการองคประกอบที่ 5  ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารงานวิชาการ (Digital 

for Academic Management : D)  มีหนาที่ 

   (1)  ศึกษา นิยามและตัวชี้วัดขององคประกอบที่ 5 ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารงาน

วิชาการ ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดิจิทัลดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดิจิทัลดานการพัฒนา

หลักสูตรของสถานศึกษา ดิจิทัลดานการวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดิจิทัล

ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ดิจิทัลดานการพัฒนาและ

สงเสริมใหมแีหลงเรียนรู 

  (2)  วางแผนวิธีการดำเนินการขับเคลื่อนการนำระบบดิจิทัลเพ่ือการบริหารงานวิชาการ 

  (3)  ดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที ่เกี ่ยวของกับโดยนำระบบดิจิทัลเพื่อ 

การบริหารงานวิชาการ ดังนี้  

       –  นำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการวางแผนการสอน

ของครู สงเสริมเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย สอดคลองกับความถนัด 

ความสนใจและความแตกตางระหวางผูเรียน 

       –  นำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใชในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

การวิเคราะหหลักสูตร การศึกษาเอกสาร ประกอบหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน 

แนวทางการแกปญหาการใชหลักสูตรและการประเมินผลการใชหลักสูตร 

–  นำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการวัดผล 

และการประเมินผลตามคูมือการประเมินผลการเรียนรูหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 การวดัและประเมินผลการเรียนรูการสรางเครื่องมือวดัผลและประเมินผลในแตละกลุมสาระฯ และ

มาตรฐานการเรียนรู การวิเคราะหผลในภาพรวมของโรงเรียน รายชั้นเรียน รายบุคคลและการจัดทำขอมูล

สารสนเทศ 

– นำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการบันทึกขอมูล สรุปรายงานผล การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษาภายในและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาใหมีคุณภาพ 

– นำดิจิทัลไปใหบริการในหองสมุดในรูปแบบหองสมุดออนไลน การเพ่ิมระบบ

บริการอินเตอรเน็ตในหองคอมพิวเตอรและหองเรียน ใหกับนักเรียนไดใชในการศกึษาหาความรู 
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                        (4)  ติดตามผลการดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวของกับโดยนำระบบ

ดิจิทัลเพื่อการบริหารงานวิชาการในขอ (3) 

                        (5)  สรุปผลการดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวของกับโดยนำระบบดิจิทัล

เพ่ือการบริหารงานวิชาการเสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

                        (6)  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 8) คณะกรรมการองคประกอบที่ 6  นโยบายทางการศึกษา (Policy for Education : P)  

มีหนาที ่

 (1) ศึกษา นิยามและตัวชี้วัดของนโยบายทางการศึกษา ประกอบดวย การปฏิรูป

กระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม การพัฒนาทักษะของครูทั้งการเพ่ิมทักษะ 

(Upskill) และทบทวนทักษะ (Reskill)  ใหมีศักยภาพในการนำความรูมาถายทอดนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ

และทันสมัย  วิเคราะหนโยบายการศึกษาจากยุทธศาสตรชาติ 20 ป คำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี 

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

                          (2)  นำนโยบายจากขอที่ (1) ประชุมหารือเพ่ือกำหนดเปนนโยบายของโรงเรียนโดย

การประชุมรวมกันของผูบริหารและครูในโรงเรียน  

 (3)  จัดทำยุทธศาสตร แผนงานและแนวทางการขับเคลื่อนงานวิชาการใหมีการเชื่อมโยง

กับนโยบายการศึกษาของโรงเรียน  

 (4)  ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาแผนงานยุทธศาสตร แผนงานและแนวทาง 

การขับเคลื่อนงานวิชาการใหมีความทันสมัย 

 (5)  สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายทางการศึกษาตามองคประกอบที่ 6 เสนอ

ตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

 (6) งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

  9) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  มีหนาที่ วางแผน ออกแบบเครื่องมือ 

การประเมิลผลและติดตามผลการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน  

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ใหเปนไปดวยความเรียบรอย พรอมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

เสนอคณะกรรมการอำนวยการ 
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 2.6 การประกาศใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา 

  ผูวิจัยไดนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

มาประกาศใชในการขับเคลื่อนงานบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยมีวิธีการดำเนินการ ดังนี ้

  2.6.1 ประกาศใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา เมื ่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เพื่อใหการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในดานคุณภาพของงานวิชาการ และคุณภาพผูเรียน ตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการจัดการศึกษา สอดคลองกับสมรรถนะแรงงานไทยในยุทธศาสตรชาติ 

โดยมีองคประกอบของการดำเนินงานตามรูปแบบ ดังนี ้

    องคประกอบท่ี 1 ผูนำการบริหารและวิชาการ (Chief : C)  

    องคประกอบที่  2 กระบวนการบริหารงานวิชาการ (Academic administration : A)  

    องคประกอบท่ี 3 การทำงานเปนทีม (Teamwork : T)  

    องคประกอบท่ี 4 ขอบขายการบริหารงานวิชาการ (Academic Scope : S)  

    องคประกอบที่ 5 ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารงานวชิาการ (Digital for 

Academic Management : D) 

    องคประกอบที่ 6 นโยบายทางการศึกษา (Policy for Education : P) 

  2.6.2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 พบวา  

    1)  ครูเสนอความคิดเห็นวาควรมีการจัดตั้งศูนยอำนวยการขับเคลื่อนการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน เพ่ือใหครูทุกคนที่พบปญหาในระหวางการดำเนินการมีการแกไขไดทันทวงท ี

    2)  ควรจัดสรรงบประมาณ และสนับสนุนทรัพยากรในการขับเคลื่อนงาน 

    3)  ในระยะเริ่มตนควรมีพี่เลี้ยงในการแนะนำชี้แจงเพื่อใหการดำเนินงานไมมี

ขอผิดพลาด 

    4)  ควรจัดเวทีใหเสนอความคิดเห็น ปญหาในระหวางการขับเคลื่อนเพื่อให

ครูทุกคนไดรับทราบและหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน 

  2.6.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการ              

สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ในวันที่ 15  พฤษภาคม 2563 เพื่อกำหนดแผนการดำเนินการ 

กำกับ ติดตาม และประเมินการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทรร มเกลา ปการศึกษา 2563  

โดยที่ประชุมไดดำเนินการวางแผนการดำเนินการ กำกับติดตามและประเมินผลเรียบรอย โดยในที่ประชุม 

มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
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    1)  ในการกำหนดแผนการดำเนินการจะรวมอยูในแผนปฏิบัติการประจำปของ

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เพื่อใหการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียนไปใน

ทิศทางเดียวกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

    2)  การกำกับติดตามการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน ควรมีลักษณะของการใหคำปรึกษา เปนพ่ีเลี้ยงใหกับครูทุกคนในโรงเรียน เพ่ือเปนการเสริมสราง

กำลังใจในการดำเนินการและสรางแรงจูงใจในขับเคลื่อนงานรวมกัน 

    3)  ควรมีการประเมินผลในรูปแบบที่ไมเปนทางการในระหวางการขับเคลื่อนเพื่อให

ครูนำมาปรับกิจกรรมการขับเคลื่อนใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพปญหาและขอเท็จจริงในระหวาง

การดำเนินการ ซึ่งจะสงผลใหรปูแบบการบริหารงานวิชาการสูคณุภาพผูเรียน เปนรูปแบบที่เหมาะสม 

  2.6.4 การดำเนินการตั้งศูนยขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา เพื่อชี้แจง อธิบาย และแกปญหาในการขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

มีการดำเนินการดังนี้ 

    1)  มีการจัดตัวแทนของคณะกรรมการรับฟงปญหาผานระบบออนไลนของโรงเรียน  

    2)  มีการจัดปฏิทินการประชุมเพื่อสรุปและรับฟงปญหาและขอคิดเห็นประจำเดือน 

ณ ศูนยขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการ โดยใชหองรองผูอำนวยการสถานศึกษากลุมบริหารวิชาการ 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เปนหนวยจัดประชุมผานระบบออนไลน 

    3)  สงผลการรับฟงปญหาและขอคิดเห็นใหคณะกรรมการประเมินผล นำไป

เปนขอมูลในการจัดทำรายงานการประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียน 

เทพศิรินทรรมเกลา 

  ในการสรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ดังกลาวขางตน ซึ่งผูวิจัยเริ่มจากการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ กำหนด

ประเด็นสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและจัดประชุมสนทนากลุม สรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สอบทานและปรับปรุงจากผูเชี่ยวชาญ ไดรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียนที่เหมาะสม ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 ผูนำการบริหารและวิชาการ 

(Chief : C)  องคประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารงานวิชาการ (Academic administration : A)  องคประกอบท่ี 3 

การทำงานเปนทีม (Teamwork : T) องคประกอบท่ี 4 ขอบขายการบริหารงานวิชาการ (Academic Scope : S) 

องคประกอบที่ 5 ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารงานวิชาการ (Digital for Academic Management : D) 

และองคประกอบที่ 6 นโยบายทางการศึกษา (Policy for Education : P) โดยมีการแตงตั ้งคณะกรรมการ 

เพ่ือขับเคลื่อนและประกาศใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

สามารถสรุปเปนแผนผัง (Flow chart) ปรากฏดังภาพ 4–1  
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ภาพ 4–1 แผนผัง (Flowchart) รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 

  จากภาพ 4–1 รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา 

ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 ผูนำการบริหารและวิชาการ (Chief : C) โดยมี

ผูบริหารสถานศึกษา ตลอดจนหัวหนางานงานที่ไดรับมอบหมาย ที่เปนผูนำการบริหารและวิชาการ 

องคประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารงานวิชาการ (Academic administration : A) ประกอบดวย การวางแผนงาน 

การนำไปปฏิบัติ การตรวจสอบประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา องคประกอบท่ี 3 การทำงานเปนทีม 

(Teamwork : T) ประกอบดวย การสรางบรรยากาศของการทำงานมีความเปนกันเอง สรางความไววางใจ   

การมอบหมายงานอยางชัดเจน การมีสวนรวมในการทำงาน การพัฒนาทีมงานใหเขมแข็ง องคประกอบที่ 4 

ขอบขายการบริหารงานวิชาการ (Academic Scope : S) ประกอบดวยขอบขายการบริหารงานวิชาการ 12 ดาน 

คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และการเทียบ

โอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี การพัฒนา

แหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

การสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

องคประกอบที่ 5 ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารงานวิชาการ (Digital for Academic Management : D) 

ประกอบดวย 5 ดาน คือ ดิจิทัลดานการจัดการเรียนการสอน ดิจิทัลดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

ดิจิทัลดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ดิจิทัลดานระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษา ดิจิทัลดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู และองคประกอบที่ 6 นโยบาย
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ทางการศึกษา (Policy for Education : P) ประกอบดวย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอ 

การเปลี่ยนแปลงของสังคม การพัฒนาทักษะของครูทั้งการเพิ่มทักษะ (Upskill) และทบทวนทักษะ 

(Reskill) ใหมีศักยภาพในการนำความรูมาถายทอดนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย วิเคราะห

นโยบายการศึกษาจากยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดทำยุทธศาสตร แผนงานและแนวทางการขับเคลือ่น

งานวิชาการใหมีการเชื่อมโยงกับนโยบายการศึกษา การติดตาม ประเมินผลและพัฒนาแผนงาน ยุทธศาสตร 

และแนวทางการขับเคลื ่อนงานวิชาการใหมีความทันสมัย การขับเคลื ่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาจึงสงผลใหเกิดคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน และผลที่ปรากฏตอนักเรียนเชิงประจักษ ซึ่งคุณภาพผูเรียนยังเปนปจจัยสงกลับไปสูรูปแบบ

การบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ใหเกิดการสอบทานการดำเนินการ 

ตามวงจร PDCA ในองคประกอบทั้ง 6 องคประกอบนำไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศรินิทรรมเกลา 

 

3. การประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 ผูวิจัยไดประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร

รมเกลา โดยมีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน  

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ปการศึกษา 2563 (เอกสารภาคผนวก ซ) ซึ ่งคณะกรรมการชุดตาง ๆ 

ดำเนินการขับเคลื่อนตามอำนาจหนาที่ เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 2563 ผูวิจัยไดประเมินผลการใชรูปแบบ

การบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ไดขอสรุปดังนี้ 

 3.1 ผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ปการศึกษา 2563 

  3.1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ปการศกึษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

167 

ตาราง 4–17 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1  

                  คุณภาพผูเรียน ปการศึกษา 2563 
 

 ที่ ประเด็นพิจารณา 
คาเปาหมาย 

ปการศกึษา 2563 

ระดับคุณภาพ 

ที่ได 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

   1.1 ความสามารถในการอาน การเขียน  

การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

ยอดเยี่ยม 

 

ยอดเยี่ยม 

 

   1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  

คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

ยอดเยี่ยม 

 

ยอดเยี่ยม 

 

   1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

   1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ยอดเยี่ยม 

 

ยอดเยี่ยม 

 

   1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

 

ยอดเยี่ยม 

 

   1.6 มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี 
ตองานอาชีพ 

ยอดเยี่ยม 

 

ยอดเยี่ยม 

 

2. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

   2.1  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที ่  
สถานศึกษากำหนด 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.2 ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.3 การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง    
และหลากหลาย 

ยอดเยี่ยม 

 

ยอดเยี่ยม 

 

2.4 สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

              ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 

    จากตาราง 4–17 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2563 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน มีระดับคุณภาพอยูในระดับ 

ยอดเยี่ยม เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน มีระดับคุณภาพ 

อยูในระดับยอดเยี่ยม และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน มีระดับคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 
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  3.1.2  ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผูเรียน  

     1) ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ 

ของแตละระดับชั้น ปการศึกษา 2563 
 

ตาราง 4–18 รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร 

ตามเกณฑของแตละระดับชั้น ระดับดีข้ึนไป ปการศกึษา 2563  

 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ ระดับด ี
ขึ้นไป 
(คน) 

รอยละ
ระดับด ี
ขึ้นไป 

แปลความ 1 
(กำลังพัฒนา) 

2 
(ปานกลาง) 

3 
(ดี) 

4 
(ดีเลิศ) 

5 
(ยอดเยีย่ม) 

ม. 1 531 3 16 124 157 231 512 96.42 ยอดเยี่ยม 

ม. 2 541 11 39 174 174 143 491 90.76 ยอดเยี่ยม 

ม. 3 490 3 25 104 156 202 462 94.29 ยอดเยี่ยม 

ม. 4 562 2 11 28 70 451 549 97.69 ยอดเยี่ยม 

ม. 5 558 26 25 107 147 253 507 90.86 ยอดเยี่ยม 

ม. 6 550 6 6 92 244 202 538 97.82 ยอดเยี่ยม 

รวม 3,232 61 122 619 948 1,482 3,049 94.34 ยอดเยี่ยม 

 

     

    จากตาราง 4–18 จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอาน 

การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑของแตละระดับชั้น ระดับดีขึ้นไป ปการศึกษา 2563 รอยละ 94.34 

เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม และเมื่อพิจารณา

เปนระดับชั้น พบวา 

    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอาน 

การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ ระดับดีขึ้นไป รอยละ 96.42 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา  

มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

    ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 มีนักเรียนทีม่ีผลการประเมินความสามารถในการอาน 

การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ ระดับดีขึ้นไป รอยละ 90.76 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา 

พบวา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 
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    ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอาน 

การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ ระดับดีขึ้นไป รอยละ 94.29 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา 

พบวา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

    ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอาน  

การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ ระดับดีขึ้นไป รอยละ 97.69 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา 

พบวา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

    ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอาน 

การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ ระดับดีขึ้นไป รอยละ 90.86 เม่ือเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา 

พบวา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

    ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอาน 

การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ ระดับดีขึ้นไป รอยละ 97.82 เม่ือเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา 

พบวา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

 
 

ตาราง 4–19   รอยละของนักเรียนที ่มีผลการประเมินความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑของแตละ 

ระดับชั้น ระดับดีข้ึนไป ปการศึกษา 2563  

 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ ระดับด ี
ขึ้นไป 
(คน) 

รอยละ
ระดับด ี
ขึ้นไป 

แปลความ 1 
(กำลังพัฒนา) 

2 
(ปานกลาง) 

3 
(ดี) 

4 
(ดีเลิศ) 

5 
(ยอดเยีย่ม) 

ม. 1 531 1 38 140 215 137   492 92.66 ยอดเยี่ยม 

ม. 2 541 3 25 115 158 240 513 94.82 ยอดเยี่ยม 

ม. 3 490 4 37 141 137 171 449 91.63 ยอดเยี่ยม 

ม. 4 562 1 35 133 163 230 526 93.59 ยอดเยี่ยม 

ม. 5 558 1 43 140 122 252 514 92.11 ยอดเยี่ยม 

ม. 6 550 16 39 106 200 189 495 90.00 ยอดเยี่ยม 

รวม 3,232 26 217 775 995 1,219 2,989 92.48 ยอดเยี่ยม 
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   จากตาราง 4–19 จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิดคำนวณ 

ตามเกณฑของแตละระดับชั้น ระดับดีขึ้นไป ปการศึกษา 2563 รอยละ 92.48 เมื ่อเทียบกับคาเปาหมาย 

ของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม และเมื่อพิจารณาเปนระดับชั้น พบวา 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคดิ

คำนวณ ระดับดีขึ้นไป รอยละ 92.66 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพอยู

ในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิด

คำนวณ ระดับดีขึ้นไป รอยละ 94.82 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพอยู 

ในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคดิ

คำนวณ ระดับดีขึ้นไป รอยละ 91.63 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพอยู

ในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคดิ

คำนวณ ระดับดีขึ้นไป รอยละ 93.59 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพอยู

ในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคดิ

คำนวณ ระดับดีขึ้นไป รอยละ 92.11 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพอยู

ในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคดิ

คำนวณ ระดับดีขึ้นไป รอยละ 90.00 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพอยู

ในระดับยอดเยี่ยม 

  2) ความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแกปญหา 
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ตาราง 4–20 รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็น และแกปญหา ระดับดีขึ้นไป ปการศึกษา 2563  

 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ระดับด ี
ขึ้นไป 
(คน) 

รอยละ
ระดับด ี
ขึ้นไป 

แปลความ 1 
(กำลังพัฒนา) 

2 
(ปานกลาง) 

3 
(ดี) 

4 
(ดีเลิศ) 

5 
(ยอดเยีย่ม) 

ม. 1 531 7 38 95 142 249 486 91.53 ยอดเยี่ยม 

ม. 2 541 3 33 125 270 110 505 93.35 ยอดเยี่ยม 

ม. 3 490 1 0 5 71 413 489 99.80 ยอดเยี่ยม 

ม. 4 562 5 22 84 215 236 535 95.20 ยอดเยี่ยม 

ม. 5 558 2 12 219 95 230 544 97.49 ยอดเยี่ยม 

ม. 6 550 4 10 36 161 339 536 97.45 ยอดเยี่ยม 

รวม 3,232 22 115 564 954 1,577 3,095 95.76 ยอดเยี่ยม 

 

   จากตาราง 4–20 จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิด

วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา ระดับดีขึ ้นไป  

ปการศึกษา 2563 รอยละ 95.76 เมื ่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพอยู ในระดับ 

ยอดเยี่ยม และเมื่อพิจารณาเปนระดับชั้น พบวา 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคดิ

วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น และแกปญหา ระดับดีขึ ้นไป  

รอยละ 91.53 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคณุภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีนักเรียนที ่มีผลการประเมินความสามารถในการคิด

วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น และแกปญหา ระดับดีขึ ้นไป  

รอยละ 93.35 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคดิ

วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา ระดับดีขึ ้นไป  

รอยละ 99.80 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 
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   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคดิ

วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา ระดับดีขึ ้นไป  

รอยละ 95.20 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคดิ

วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา ระดับดีข้ึนไป  

รอยละ 97.49 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิด

วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา ระดับดีขึ ้นไป  

รอยละ 97.45 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 
 

   3) ความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

ตาราง 4–21 รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป

ปการศึกษา 2563  
 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ ระดับด ี
ขึ้นไป 
(คน) 

รอยละ
ระดับด ี
ขึ้นไป 

แปลความ 1 
(กำลังพัฒนา) 

2 
(ปานกลาง) 

3 
(ดี) 

4 
(ดีเลิศ) 

5 
(ยอดเยีย่ม) 

ม. 1 531 22 16 154 149 190 493 92.84 ยอดเยี่ยม 

ม. 2 541 15 28 61 198 239 498 92.05 ยอดเยี่ยม 

ม. 3 490 27 16 17 73 357 447 91.22 ยอดเยี่ยม 

ม. 4 562 13 31 108 236 174 518 92.17 ยอดเยี่ยม 

ม. 5 558 16 18 38 99 387 524 93.91 ยอดเยี่ยม 

ม. 6 550 12 21 17 85 415 517 94.00 ยอดเยี่ยม 

รวม 3,232 105 130 395 840 1,762 2,997 92.73 ยอดเยี่ยม 

 
   จากตาราง 4–21 จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสราง

นวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป ปการศึกษา 2563 รอยละ 92.73 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา 

พบวา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม และเมื่อพิจารณาเปนระดับชั้น พบวา 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสราง

นวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป รอยละ 92.84 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพ 

อยูในระดับยอดเยี่ยม 
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   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสราง

นวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป รอยละ 92.05 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพ 

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีมีนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสราง

นวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป รอยละ 91.22 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพ 

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสราง

นวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป รอยละ 92.17 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพ 

อยูในระดับยอดเยีย่ม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสราง

นวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป รอยละ 93.91 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพ 

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสราง

นวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป รอยละ 94.00 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพ 

อยูในระดับยอดเยี่ยม 
 

   4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ตาราง 4–22 รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ระดับดีข้ึนไป ปการศึกษา 2563  
 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ ระดับด ี
ขึ้นไป 
(คน) 

รอยละ
ระดับด ี
ขึ้นไป 

แปลความ 1 
(กำลังพัฒนา) 

2 
(ปานกลาง) 

3 
(ดี) 

4 
(ดีเลิศ) 

5 
(ยอดเยีย่ม) 

ม. 1 531 11 40 161 182 137 480 90.40 ยอดเยี่ยม 

ม. 2 541 27 23 158 168 165 491 90.76 ยอดเยี่ยม 

ม. 3 490 18 14 121 240 97 458 93.47 ยอดเยี่ยม 

ม. 4 562 12 39 146 236 129 511 90.93 ยอดเยี่ยม 

ม. 5 558 19 24 149 232 134 515 92.29 ยอดเยี่ยม 

ม. 6 550 19 19 140 169 203 512 93.09 ยอดเยี่ยม 

รวม 3,232 106 159 875 1,227 865 2,967 91.80 ยอดเยี่ยม 
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   จากตาราง 4–22 จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีข้ึนไป ปการศึกษา 2563 รอยละ 91.80 เมื่อเทียบกับคาเปาหมาย

ของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม และเมื่อพิจารณาเปนระดับชั้น พบวา 

   ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 มีนักเรียนที ่มีผลการประเมินความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป รอยละ 90.40 เมื ่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา  

พบวา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป รอยละ 90.76 เมื ่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา  

พบวา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป รอยละ 93.47 เมื ่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา  

พบวา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป รอยละ 90.93 เมื ่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา  

พบวา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป รอยละ 92.29 เมื ่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา  

พบวา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป รอยละ 93.09 เมื ่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา  

พบวา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 
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   5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ตาราง 4–23   รอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ มสาระ 

การเรียนรู ระดับ 3 ขึ้นไป ปการศึกษา 2563  
 

กลุมสาระการเรียนรู 

นักเรียนที่

ไดผลการเรียน

ระดับต่ำกวา 2 

นักเรียนที่

ไดผลการเรียน 

ระดับ 2–2.5 

นักเรียนที่ได

ไดผลการเรียน 

ระดับ 3 ขึ้นไป 

รอยละของ

นักเรียนที่

ไดผลการเรียน 

ระดับ 3 ขึ้นไป 

1. ภาษาไทย 887 676 2,263 70.02 

2. คณิตศาสตร 497 626 1,839 56.88 

3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 692 799 2,341 72.42 

4. สังคมศึกษา ฯ 907 921 2,578 79.75 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,847 682 3,054 94.48 

6. ศิลปะ 2,172 429 2,993 92.59 

7. การงานอาชีพ 1,433 647 2,717 84.05 

8. ภาษาตางประเทศ 643 880 2,265 70.06 

เฉลี่ย    77.53 
 

   จากตาราง 4–23 จำนวนนักเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษา 

8 กลุมสาระการเรียนรู ระดับ 3 ขึ้นไป ปการศึกษา 2563 รอยละ 77.53 เมื่อพิจารณาเปนกลุมสาระการเรียนรู 

พบวา  

   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป รอยละ 

70.02  

   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้นไป 

รอยละ 56.88 

   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ระดับ 3 ข้ึนไป รอยละ 72.42 

   กลุ มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทาง 

การเรียนระดับ 3 ข้ึนไป รอยละ 79.75 
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   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 

3 ขึ้นไป รอยละ 94.48 

   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป รอยละ 92.59 

   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

รอยละ 84.05 

   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

รอยละ 70.06 

   6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
 

ตาราง 4–24  รอยละของนักเรียนท่ีมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป  

ปการศึกษา 2563  
  

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ ระดับด ี
ขึ้นไป 
(คน) 

รอยละ
ระดับด ี
ขึ้นไป 

แปลความ 1 
(กำลังพัฒนา) 

2 
(ปานกลาง) 

3 
(ดี) 

4 
(ดีเลิศ) 

5 
(ยอดเยีย่ม) 

ม. 1 531 0 32 0 1 498 499 93.97 ยอดเยี่ยม 

ม. 2 541 0 54 8 42 437 487 90.02 ยอดเยี่ยม 

ม. 3 490 0 12 6 66 406 478 97.55 ยอดเยี่ยม 

ม. 4 562 0 36 0 51 475 526 93.59 ยอดเยี่ยม 

ม. 5 558 0 37 12 20 489 521 93.37 ยอดเยี่ยม 

ม. 6 550 0 28 18 169 335 522 94.91 ยอดเยี่ยม 

รวม 3,232 0 199 44 349 2,640 3,033 93.84 ยอดเยี่ยม 
 

   จากตาราง 4–24 จำนวนนักเรียนที่มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

ระดับดีขึ้นไป ปการศึกษา 2563 รอยละ 93.84 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพ 

อยูในระดับยอดเยี่ยม และเมื่อพิจารณาเปนระดับชั้น พบวา 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 มีนักเรียนที่มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี 

ตองานอาชีพ ระดับดีข้ึนไป รอยละ 93.97 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคณุภาพ

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีนักเรียนที่มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี 

ตองานอาชีพ ระดับดีข้ึนไป รอยละ 90.02 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคณุภาพ

อยูในระดับยอดเยี่ยม 
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   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีนักเรียนที่มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี 

ตองานอาชีพ ระดับดีข้ึนไป รอยละ 97.55 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพ

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีนักเรียนที่มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี 

ตองานอาชีพ ระดับดีข้ึนไป รอยละ 93.59 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคณุภาพ

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีนักเรียนที่มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี 

ตองานอาชีพ ระดับดีข้ึนไป รอยละ 93.37 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพ

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีนักเรียนที่มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี 

ตองานอาชีพ ระดับดีข้ึนไป รอยละ 94.91 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพ

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

  3.1.3  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

                        1) การมีคณุลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

ตาราง 4–25 รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะและคานิยมที ่ดีตามที่สถานศึกษา

กำหนด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2563 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

จำนวน 

(คน) 

รอยละ จำนวน 

(คน) 

รอยละ จำนวน 

(คน) 

รอยละ จำนวน 

(คน) 

รอยละ 

1. รักชาต ิศาสนา 

    พระมหากษัตริย 
3,199 98.98 8 0.25 0 0.00 25 0.77 

2. ซื่อสัตย สุจริต 2,890 89.42 314 9.70 0 0.00 29 0.88 

3. มีวินัย 3,157 97.67 49 1.52 0 0.00 27 0.82 

4. ใฝเรียนรู 2,676 82.80 531 16.43 0 0.00 25 0.77 

5. อยูอยางพอเพียง 3,198 98.95 7 0.22 0 0.00 27 0.84 

6. มุงมั่นในการทำงาน 3,103 96.01 100 3.09 0 0.00 29 0.90 

7. รักความเปนไทย  3,175 98.23 31 0.95 0 0.00 27 0.84 

8. มีจิตสาธารณะ 3,120 96.52 83 2.57 0 0.00 30 0.91 

เฉลี่ย  94.82  4.34  0.00  0.84 
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   จากตาราง 4–25 จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะและคานิยมที่ดี

ตามที่สถานศึกษากำหนด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2563 อยูในระดับดีเยี่ยม รอยละ 94.82  

ระดับดี รอยละ 4.34 ระดับผาน รอยละ 0.00 และระดับไมผาน รอยละ 0.84 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา 

 ขอที่ 1 รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย นักเรียนที่มีผลการประเมินอยูในระดับ 

ดีเยี่ยม รอยละ 98.98 ระดับดี รอยละ 0.25 ระดับผาน รอยละ 0.00 และ ระดับไมผาน รอยละ 0.77 

 ขอที่ 2 ซื่อสัตย สุจริต นักเรียนที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม รอยละ 89.42 

ระดับดี รอยละ 9.70 ระดับผาน รอยละ 0.00 และ ระดับไมผาน รอยละ 0.88 

 ขอท่ี 3 มีวินัย นักเรียนที ่มีผลการประเมินอยู ในระดับดีเยี ่ยม รอยละ 97.67 

ระดับดี รอยละ 1.52 ระดับผาน รอยละ 0.00 และ ระดับไมผาน รอยละ 0.82 

 ขอที่ 4 ใฝเรียนรู นักเรียนที ่มีผลการประเมินอยู ในระดับดีเยี่ยม รอยละ 82.80  

ระดับดี รอยละ 16.43 ระดับผาน รอยละ 0.00 และ ระดับไมผาน รอยละ 0.77 

 ขอที่ 5 อยูอยางพอเพียง นักเรียนที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม รอยละ 98.95 

ระดับดี รอยละ 0.22 ระดับผาน รอยละ 0.00 และ ระดับไมผาน รอยละ 0.84 

 ขอที่ 6 มุงมั่นในการทำงาน นักเรียนที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม รอยละ 

96.01 ระดับดี รอยละ 3.09 ระดับผาน รอยละ 0.00 และ ระดับไมผาน รอยละ 0.90 

 ขอท่ี 7 รักความเปนไทย นักเรียนที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม รอยละ 98.23 

ระดับดี รอยละ 0.95 ระดับผาน รอยละ 0.00 และ ระดับไมผาน รอยละ 0.84 

 ขอที่ 8 มีจิตสาธารณะ นักเรียนที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม รอยละ 96.52 

ระดับดี รอยละ 2.57 ระดับผาน รอยละ 0.00 และ ระดับไมผาน รอยละ 0.91 
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   2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
 

ตาราง 4–26 รอยละของนักเรียนทีม่ีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ระดับดีข้ึนไป ปการศึกษา 2563  
  

ระดับ 
ชัน้ 

จำนวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ระดับด ี
ขึ้นไป 
(คน) 

รอยละ
ระดับด ี
ขึ้นไป 

แปลความ 1 
(กำลังพัฒนา) 

2 
(ปานกลาง) 

3 
(ดี) 

4 
(ดีเลิศ) 

5 
(ยอดเยีย่ม) 

ม. 1 531 2 13 45 52 419 516 97.18 ยอดเยี่ยม 

ม. 2 541 3 3 94 183 258 535 98.89 ยอดเยี่ยม 

ม. 3 490 12 36 84 121 237 442 90.20 ยอดเยี่ยม 

ม. 4 562 13 2 36 45 466 547 97.33 ยอดเยี่ยม 

ม. 5 558 38 10 31 142 337 510 91.40 ยอดเยี่ยม 

ม. 6 550 4 7 20 61 458 539 98.00 ยอดเยี่ยม 

รวม 3,232 72 71 310 604 2,175 3,089 95.58 ยอดเยี่ยม 

 

   จากตาราง 4–26 จำนวนนักเรียนที่มีความภูมิใจในทองถิ ่นและความเปนไทย 

ระดับดีข้ึนไป ปการศึกษา 2563 รอยละ 95.58 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศกึษา พบวา มีคุณภาพ

อยูในระดับยอดเยี่ยม และเมื่อพิจารณาเปนระดับชั้น พบวา 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีนักเรียนที่มีนักเรียนท่ีมีความภูมิใจในทองถิ่นและ

ความเปนไทย ระดับดีขึ้นไป รอยละ 97.18 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพ 

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีนักเรียนที่มีนักเรียนท่ีมีความภูมิใจในทองถิ่นและ

ความเปนไทย ระดับดีขึ้นไป รอยละ 98.89 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวามีคุณภาพ  

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีนักเรียนที่มีนักเรียนท่ีมีความภูมิใจในทองถิ่นและ

ความเปนไทย ระดับดีขึ้นไป รอยละ 90.20 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพ 

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีนักเรียนที่มีนักเรียนที่มีความภูมิใจในทองถิ่นและ

ความเปนไทย ระดับดีขึ ้นไป รอยละ 97.33 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพ 

อยูในระดับยอดเยี่ยม 
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   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีนักเรียนที่มีนักเรียนท่ีมีความภูมิใจในทองถิ่นและ

ความเปนไทย ระดับดีขึ้นไป รอยละ 91.40 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพ 

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีนักเรียนที่มีนักเรียนท่ีมีความภูมิใจในทองถิ่นและ

ความเปนไทย ระดับดีขึ้นไป รอยละ 98.00 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพ

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

 3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
 

ตาราง 4–27 รอยละของนักเรียนที่มีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  

ระดับดีข้ึนไป ปการศึกษา 2563  
  

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
นักเรียน 

ระดบัคุณภาพ 
ระดับด ี
ขึ้นไป 
(คน) 

รอยละ
ระดับด ี
ขึ้นไป 

แปลความ 1 
(กำลังพัฒนา) 

2 
(ปานกลาง) 

3 
(ดี) 

4 
(ดีเลิศ) 

5 
(ยอดเยีย่ม) 

ม. 1 531 0 0 1 258 272 531 100.00 ยอดเยี่ยม 

ม. 2 541 0 5 81 290 165 536 99.08 ยอดเยี่ยม 

ม. 3 490 4 0 44 312 130 486 99.18 ยอดเยี่ยม 

ม. 4 562 7 47 83 208 217 508 90.39 ยอดเยี่ยม 

ม. 5 558 7 29 125 232 165 522 93.55 ยอดเยี่ยม 

ม. 6 550 0 14 118 257 161 536 97.45 ยอดเยี่ยม 

รวม 3,232 18 95 452 1,557 1,110 3,119 96.50 ยอดเยี่ยม 

 

   จากตาราง 4–27 จำนวนนักเรียนที่มีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง 

และหลากหลาย ระดับดีขึ ้นไป ปการศึกษา 2563 รอยละ 96.50 เมื ่อเทียบกับคาเปาหมายของ

สถานศึกษา พบวา มีคณุภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม และเมื่อพิจารณาเปนระดับชั้น พบวา 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีนักเรียนที่มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

ระดับดีขึ้นไป รอยละ 100.00 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีนักเรียนที่มคีวามภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

ระดับดีขึ้นไป รอยละ 99.08 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคณุภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 
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   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีนักเรียนที่มีนักเรียนที่มีความภูมิใจในทองถิ่นและ 

ความเปนไทย ระดับดีขึ้นไป รอยละ 99.18 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพอยูใน

ระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีนักเรยีนทีม่ีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

ระดับดีขึ้นไป รอยละ 90.39 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคณุภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีนักเรียนทีม่ีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

ระดับดีขึ้นไป รอยละ 93.55 เมื่อเทยีบกับคาเปาหมายของสถานศกึษา พบวา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีนักเรียนที่มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

ระดับดีขึ้นไป รอยละ 97.45 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคณุภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 
 

    4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
 

ตาราง 4–28 รอยละของนักเรียนที่มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ระดับดีขึ้นไป ปการศึกษา 

2563  
  

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ ระดับด ี
ขึ้นไป 
(คน) 

รอยละ
ระดับด ี
ขึ้นไป 

แปลความ 1 
(กำลังพัฒนา) 

2 
(ปานกลาง) 

3 
(ดี) 

4 
(ดีเลิศ) 

5 
(ยอดเยีย่ม) 

ม. 1 531 0 41 5 4 481 490 92.28 ยอดเยี่ยม 

ม. 2 541 1 25 53 65 397 515 95.19 ยอดเยี่ยม 

ม. 3 490 1 9 45 34 401 480 97.96 ยอดเยี่ยม 

ม. 4 562 4 40 4 28 486 518 92.17 ยอดเยี่ยม 

ม. 5 558 0 9 20 24 505 549 98.39 ยอดเยี่ยม 

ม. 6 550 3 7 10 99 431 540 98.18 ยอดเยี่ยม 

รวม 3,232 9 131 137 254 2,701 3,092 95.67 ยอดเยี่ยม 

    

   จากตาราง 4–28 จำนวนนักเรียนที่มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ระดับดีขึ้นไป  

ปการศึกษา 2563 รอยละ 95.67 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพอยูในระดับ 

ยอดเยี่ยม และเม่ือพิจารณาเปนระดับชั้น พบวา 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีนักเรียนที่มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ระดับดี

ขึ้นไป รอยละ 92.28 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 
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   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีนักเรียนที่มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ระดับดี 

ขึ้นไป รอยละ 95.19 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคณุภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีนักเรียนที่มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ระดับดี

ขึ้นไป รอยละ 97.96 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีนักเรียนที่มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ระดับดี

ขึ้นไป รอยละ 92.17 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีนักเรียนที่มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ระดับดี

ขึ้นไป รอยละ 98.39 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีนักเรียนที่มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ระดับดี

ขึ้นไป รอยละ 98.18 เมื่อเทยีบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา พบวา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 
 

 3.1.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 8 กลุมสาระ                 

การเรียนรูระหวางปการศึกษา 2562 และปการศึกษา 2563 ดังตาราง 4–29 
 

ตาราง 4–29 รอยละของคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 

ที่เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2562 และ 2563 จำแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลตาง

ของ

คาเฉลี่ย 

รอยละของ

คาเฉลี่ยที่

เพ่ิมขึ้น 

ปการศึกษา

2562 

ปการศึกษา 

2563 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

ภาษาไทย 2.78 0.82 3.45 0.68 0.67  +24.10 

คณิตศาสตร 2.49 0.98 3.59 0.57 1.10  +44.18 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2.63 0.98 3.58 0.61 0.95  +36.12 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2.85 0.92 3.68 0.54 0.83  +29.12 

สุขศึกษาและพลศึกษา 3.47 0.85 3.80 0.42 0.33  +9.51 

ศิลปะ 3.49 0.76 3.74 0.46 0.25  +7.16 

การงานอาชีพ 3.64 0.62 3.75 0.45 0.11  +3.02 

ภาษาตางประเทศ 2.87 0.98 3.60 0.52 0.73  +25.44 

รวมเฉลี่ย 3.03 0.80 3.65 0.53 0.62  +20.46 
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   จากตาราง 4–29 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–6  

ที่เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2562 และ 2563 จำแนกตามกลุมสาระการเรียนรู โดยรวมเฉลี่ย  

ปการศึกษา 2563 สูงขึ ้นกวาปการศึกษา 2562 รอยละ 20.46 เมื ่อพิจารณาเปนรายกลุ มสาระ 

การเรียนรู พบวา กลุมสาระการเรียนรูที่มคีาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมข้ึนเรียงลำดับจากมาก

ไปหานอย ไดแก กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร รอยละ 44.18 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี รอยละ 36.12 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม รอยละ 29.12 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รอยละ 25.44 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  รอยละ 24.10 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา รอยละ 9.51 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ รอยละ 7.16 

และกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ รอยละ 3.02 
 

 3.1.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา

ระหวางปการศกึษา 2562 และปการศึกษา 2563 ดังตาราง 4–30 
 

ตาราง 4–30 รอยละของคาเฉลี ่ยผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1–6 ที่เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2562 และ 2563 จำแนกเปน

รายขอ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

คาเฉลี่ยผลการประเมิน ผลตาง

ของ 

คาเฉลี่ย 

รอยละของ

คาเฉลี่ยที่

เพ่ิมขึ้น 

2562 2563 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. รักชาติ ศาสน กษัตริย   2.99 0.10 3.00 0.00 0.01 +0.33 

2. ซื่อสัตยสุจริต  2.97 0.17 2.99 0.10 0.02 +0.67 

3. มีวินัย 2.96 0.20 2.98 0.13 0.02 +0.68 

4. ใฝเรียนรู  2.92 0.28 2.94 0.24 0.02 +0.68 

5. อยูอยางพอเพียง  2.96 0.20 3.00 0.00 0.04 +1.35 

6. มุงมั่นในการทำงาน  2.92 0.28 2.96 0.20 0.04 +1.37 

7. รักความเปนไทย  2.88 0.33 2.99 0.10 0.11 +3.82 

8. มีจิตสาธารณะ  2.96 0.20 3.00 0.00 0.04 +1.35 

รวมเฉลี่ย 2.95 0.23 2.98 0.13 0.03 +1.28 
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   จากตาราง 4–30 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที ่ 1–6 ที ่เพิ ่มขึ ้น ระหวางปการศึกษา 2562 และปการศึกษา 2563 โดยรวมเฉลี่ย  

ปการศึกษา 2563 สูงขึ้นกวาปการศึกษา 2562 รอยละ 1.28 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคา 

ผลการประเมินที่เพิ่มขึ้น เรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก ขอที่ 7 รักความเปนไทย รอยละ 3.82  

ขอท่ี 6  มุงมั่นในการทำงาน รอยละ 1.37 ขอที่ 5 อยูอยางพอเพียง ขอที่ 8 มีจิตสาธารณะ รอยละ 1.35  

ขอที่ 3 มีวินัย ขอที่ 4 ใฝเรียนรู  รอยละ 0.68 ขอที่ 2  ซื่อสัตยสุจริต รอยละ 0.67  และขอที่ 1 รักชาติ 

ศาสน กษัตริย  รอยละ 0.33   
 

 3.1.4  ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และระดับชั้น

มัธยมศกึษาปที่ 6 โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ปการศึกษา 2562 และปการศึกษา 2563 ตาราง 4–31 
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   จากตาราง 4–31 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื ้นฐาน (O–NET)  

ปการศึกษา 2562 และปการศึกษา  2563 พบวา  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  

(O–NET) ระดับช ั ้นม ัธยมศึกษาปท ี ่ 3 และระด ับช ั ้นม ัธยมศึกษาปท ี ่  6 ป การศึกษา 2563 สูงกวา  

ปการศึกษา 2562 ทุกรายวิชา เมื่อพิจารณาเปนรายระดับ พบวา  

   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื ้นฐาน (O–NET) ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษา 2563 สูงกวาระดับกลุมโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ กลุมโรงเรียน 

ในกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาพรวมทั้งประเทศ   

ทุกรายวิชา  

   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน (O–NET) ของนักเรียน

ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 ในปการศึกษา 2563  สูงกวาระดับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน และภาพรวมทั้งประเทศ ทุกรายวิชา 
 

 3.1.5 ผลที่ปรากฏตอนักเรียนเชิงประจักษ 

         ในปการศึกษา 2563 มีนักเรียนไดรับเกียรติบัตร โลรางวัล หรือประกาศของ

หนวยงานในการเขารวมกิจกรรม รวมประกวดแขงขันกิจกรรม ดังตาราง 4–32 

 

ตาราง 4–32 ผลที่ปรากฏตอนักเรียนเชิงประจักษ ปการศึกษา 2563 

 

รายการประกวดแขงขันกิจกรรม รางวัลที่ไดรับ นักเรียนทีไ่ดรับรางวัล 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด   

1. การประกวดความสามารถพิเศษ 

    ทางวัฒนธรรมจีน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวปวรรัตน  พุมศิริ 

2. Speech Contest โรงเรียน  

    EP/MEP  Zone A 

รางวัลเหรยีญเงิน เด็กชายศลิดล งามปลอด 

3. Science Project  โรงเรียน  

    EP/MEP  Zone A 

รางวัลเหรียญทองแดง เด็กหญิงณัชชา ภูษิตวิทย

เด็กชายฎีกาว ฎีกาวงค

เด็กชายธนวัฒน สมภาค 

4. การประกวดสุนทรพจนภาษาจีน รางวัลชมเชย  นายธเนศ  เรือนคำ 
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ตาราง 4–32 (ตอ) 
 

รายการประกวดแขงขันกิจกรรม รางวัลที่ไดรับ นักเรียนทีไ่ดรับรางวัล 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด   

5. การประกวดคัดลายมือ ระดับ 

    มัธยมศกึษา 

รางวัลชมเชย นางสาวหทัยทิพย กลีบพุฒ 

6. การประกวดการอานออกเสียงรอยแกว   

    ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา 

รางวัลชมเชย นางสาวจินตกัญญา ไสยเกตุ 

 

   จากตาราง 4–32 ผลที่ปรากฏตอนักเรียนเชิงประจักษ ปการศึกษา 2563 พบวา  

ในปการศึกษา 2563 มีรายการประกวดแขงขันกิจกรรมระดับเขตพื้นที ่การศึกษา/จังหวัด จำนวน 6 รายการ  

และนักเรียนไดรับรางวัลจากการเขารวมการแขงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด ทั้ง 6 รายการ 

(รอยละ 100)  
   

 3.1.6  การประเมินความพึงพอใจของผูที ่มีสวนเกี่ยวของจากการใชรูปแบบการบริหาร                 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ดังตาราง 4–33 ถึง 4–53 

      1) การประเมินความพึงพอใจของครูท่ีมีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ดังตาราง 4–33 ถึง 4–39 
 

ตาราง 4–33 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ปการศึกษา 2563 โดยรวม 
 

องคประกอบ 
N = 113 

X̅   S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ผูนำการบริหารและวิชาการ  4.65 0.20 มากที่สุด 

2. กระบวนการบริหารงานวิชาการ   4.75 0.31 มากที่สุด 

3. การทำงานเปนทีม  4.70 0.26 มากที่สุด 

4. ขอบขายการบริหารงานวิชาการ 4.74 0.15 มากที่สุด 

5. ระบบดิจิทัลเพ่ือการบริหารงานวิชาการ   4.63 0.38 มากที่สุด 

6. นโยบายดานการศึกษา 4.72 0.28    มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.70 0.12   มากท่ีสุด 
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  ตาราง 4–33  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา พบวา ครูมีความพึงพอใจหลังใช

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผู เรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา อยู ในระดับมากที ่สุด  

(X̅ = 4.70, S.D. = 0.12)  เมื่อพิจารณาในแตละองคประกอบ พบวา ทุกองคประกอบครูมีความพึงพอใจ

หลังใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศรินิทรรมเกลา อยูในระดับมากที่สุด  

(X̅ = 4.63 – 4.75, S.D. = 0.15 – 0.38)   

 

ตาราง 4–34 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบการบริหารงาน

วิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา องคประกอบที่ 1 ผูนำการบริหารและ

วิชาการ  

 

รายการ 
N = 113 

X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

 1. ความสำเร็จของการบริหารวิชาการ 4.71 0.46 มากที่สุด 

 2. บทบาทผูนำของผูบริหาร 4.79 0.41 มากที่สุด 

 3. ความสามารถในการเปนผูนำ 4.79 0.41 มากที่สุด 

 4. ทักษะการบริหารของผูนำ 4.56 0.53 มากที่สุด 

 5. การบริหารแบบมีสวนรวม 4.54 0.55 มากที่สุด 

 6. การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู 4.52 0.50 มากที่สุด 

 7. การพัฒนาครู 4.62 0.56 มากที่สุด 

 8. การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู 4.58 0.51 มากที่สุด 

 9. การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางครูนักเรียน  

    ผูปกครอง และชุมชน 

4.71 0.48 มากที่สุด 

10. การพัฒนานักเรียน 4.69 0.47 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.65 0.20 มากที่สุด 
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 จากตาราง 4–34 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูที่มีตอ

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา องคประกอบที่ 1 ผูนำ

การบริหารและวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.65, S.D. = 0.20)  เมื่อพิจารณา เปนราย

ดาน พบวา ดานท่ี 1–10 ครูมีความพึงพอใจหลังใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรยีน

เทพศิรินทรรมเกลา อยูในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.52 – 4.79, S.D. = 0.41 – 0.56)   

 

ตาราง 4–35 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา องคประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารงานวิชาการ  
 

รายการ 
N = 113 

X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

 1. การวางแผนงาน  4.69 0.46 มากที่สุด 

 2. การนำแผนไปปฏิบัติ  4.71 0.49 มากที่สุด 

 3. การตรวจสอบประเมินผล  4.81 0.40 มากที่สุด 

 4. การปรับปรุงพัฒนา 4.81 0.40 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.75 0.31 มากที่สุด 

 

  จากตาราง 4–35  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบ

การบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา องคประกอบที่ 2 กระบวนการบริหาร 

งานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.75, S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานที่ 1–4 ครูมีความพึงพอใจหลังใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา อยูในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.69 – 4.81, S.D. = 0.40 – 0.49) 

   

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

190 

ตาราง 4–36 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

                    สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา องคประกอบที่ 3 การทำงานเปนทีม 
 

รายการ 
N = 113 

X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1.  การสรางบรรยากาศท่ีดีในการทำงาน                          

 มีความเปนกันเอง 

4.77 0.46 มากที่สุด 

 2. ความไววางใจกัน 4.65 0.48 มากที่สุด 

 3. การมอบหมายงานอยางชัดเจน กำหนด   

    บทบาท วิธีการทำงาน 

4.67 0.51 มากที่สุด 

 4. การมีสวนรวมในการประเมินผลการทำงาน 

    ของทีม 

4.83 0.38 มากที่สุด 

 5. การพัฒนาทีมงานใหเขมแข็ง 4.56 0.57 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.70 0.26 มากที่สุด 

   

  จากตาราง 4–36 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูที่มีตอ

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา องคประกอบที่ 3 การทำงาน

เปนทีม โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.70, S.D. = 0.26)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ 1–5 

ครูมีความพึงพอใจหลังใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

อยูในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.56 – 4.83, S.D. = 0.38 – 0.57)  
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ตาราง 4–37  คาเฉลี ่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา องคประกอบที่ 4 ขอบขาย 

การบริหารงานวิชาการ 
 

รายการ 
N = 113 

X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.79 0.41      มากทีสุ่ด 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.75 0.43      มากที่สุด 

3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 4.81 0.40 มากที่สุด 

4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.85 0.36 มากที่สุด 

5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 4.81 0.40 มากที่สุด 

6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 4.81 0.40 มากที่สุด 

7. การนิเทศการศึกษา 4.63 0.54 มากที่สุด 

8.  การแนะแนวการศึกษา 4.71 0.53 มากที่สุด 

9.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4.71 0.51 มากที่สุด 

10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 4.73 0.49 มากที่สุด 

 11. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ 

     กับสถานศึกษาอื่น 

   

4.69 

                

0.48 

                      

มากที่สุด 

12. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลครอบครัว 

      องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

 

4.67 

               

0.51 

                         

 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.75 0.15 มากที่สุด 

 

  จากตาราง 4–37 คาเฉลี ่ยและสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูที ่ม ีตอ 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา องคประกอบที่ 4 ขอบขาย

การบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.75, S.D. = 0.15)  เมื่อพิจารณาเปน 

รายดาน พบวา ดานที่ 1–12 ครูมีความพึงพอใจหลังใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

โรงเรียนเทพศรินิทรรมเกลา อยูในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.63 – 4.85,  S.D. = 0.36 – 0.54)   
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ตาราง 4–38  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา องคประกอบที่ 5 ระบบดิจิทัล

เพ่ือการบริหารงานวิชาการ   

 

รายการ 
N = 113 

X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

 1. ดิจิทัลดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา                 4.69 0.58 มากที่สุด 

 2. ดิจิทัลดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 4.69 0.54 มากที่สุด 

 3. ดิจิทัลดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบ 

    โอนผลการเรียน 

4.69 0.50 มากที่สุด 

 4. ดิจิทัลดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

    ภายในและมาตรฐานการศึกษา 

4.60 0.63 มากที่สุด 

 5. ดิจิทัลดานการพัฒนาและสงเสริมใหมแีหลงเรียนรู 4.50 0.66 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.63 0.38 มากที่สุด 

 

  จากตาราง 4–38  คาเฉลี ่ยและสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูที ่มีตอ 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา องคประกอบที่ 5 ระบบดิจิทัล

เพื่อการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.63, S.D. = 0.38)  เมื่อพิจารณาเปน 

รายดาน พบวา ดานที่ 1–5 ครูมีความพึงพอใจหลังใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

โรงเรียนเทพศรินิทรรมเกลา อยูในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.50 – 4.69, S.D. = 0.50 – 0.66)   
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ตาราง 4–39  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา องคประกอบที่ 6 นโยบาย

ทางการศึกษา 

 

รายการ 
N = 113 

X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

 1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอ 

    การเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมุงเนนใหนักเรียน 

    มีทักษะการเรียนรูและใฝเรียนรูทั้งในและนอก 

    โรงเรียน 

4.77 0.58 มากที่สุด 

2. การพัฒนาทักษะของครูทั้งการเพ่ิมทักษะ (Upskill)   

   และทบทวนทักษะ (Reskill) ใหมีศักยภาพในการนำ 

   ความรูมาถายทอดนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพและ 

   ทันสมัย 

4.65 0.51 มากที่สุด 

3. การศกึษาวิเคราะหนโยบายการศกึษาจากยุทธศาสตร   

   ชาติ 20 ป คำแถลงนโยบายของนายกรฐัมนตร ีนโยบาย 

   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย 

   ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

   มารวมกัน กำหนดเปนนโยบายของโรงเรียน โดย 

   การประชุมรวมกันของผูบริหารและครูในโรงเรียน 

4.67 0.57 มากที่สุด 

4. การจัดทำยุทธศาสตรแผนงานและแนวทาง 

   การขับเคลื่อนงานวิชาการใหมีการเชื่อมโยงกับ    

   นโยบายการศกึษาของโรงเรียน 

4.70 0.60 มากที่สุด 

5. การติดตาม ประเมินผลและพัฒนาแผนงาน 

   ยุทธศาสตร แผนงานและแนวทางการขับเคลื่อนงาน 

   วิชาการใหมีความทันสมัย 

4.81 0.60 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.72 0.28 มากที่สุด 
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  จากตาราง 4–39  คาเฉลี ่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูที่มีตอ

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา องคประกอบที่ 6 นโยบาย

ทางการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.72, S.D. = 0.28)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานที่ 1–5 ครูมีความพึงพอใจหลังใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา อยูในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.65 – 4.81, S.D. = 0.51 – 0.60) 
  

                  2) การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ในองคประกอบที่เก่ียวของกับนักเรียน ดังตาราง 4–40 ถึง 4–44 
 

ตาราง 4–40 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยรวม 

          
 

องคประกอบ 
N = 344 

X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ผูนำการบริหารและวิชาการ 4.56 0.36 มากที่สุด 

2. ขอบขายการบริหารงานวิชาการ 4.54 0.38 มากที่สุด 

3. ระบบดิจิทัลเพ่ือการบริหารงานวิชาการ 4.63 0.40 มากที่สุด 

4. นโยบายดานการศึกษา 4.68 0.72 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.60 0.25 มากที่สุด 

 

  ตาราง 4–40  คาเฉลี ่ยและสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเร ียน 

ที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ปการศึกษา 2563 

โดยรวมอยู ในระดับมากที ่สุด (X̅ = 4.60, S.D. = 0.25)  เมื ่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกองคประกอบ  

นักเรียนมีความพึงพอใจหลังใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา อยูในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.54 – 4.68, S.D. = 0.36 – 0.72)  
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ตาราง 4–41 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา องคประกอบที่ 1 ผูนำการบริหาร

และวิชาการ 
 

รายการ 
N = 344 

X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

 1. การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรม 

    การเรียนรู 

4.57 0.54 มากที่สุด 

 2. การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง   

     ครูนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

4.59 0.53 มากที่สุด 

 3. การพัฒนานักเรียน 4.52 0.58 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.56 0.36        มากที่สุด 

 

 จากตาราง 4–41 คาเฉลี่ยและสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียน 

ที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา องคประกอบที่ 1   

ผูนำการบริหารและวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.56, S.D. = 0.36)  เมื่อพิจารณาเปน 

รายดาน พบวา ดานที่ 1–3 นักเรียนมีความพึงพอใจหลังใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา อยูในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.52 – 4.59, S.D. = 0.53 – 0.58)  
 

ตาราง 4–42  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา องคประกอบที่ 4  ขอบขาย

การบริหารงานวิชาการ 
 

รายการ 
N = 344 

X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 4.55 0.60 มากที่สุด 

2. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 4.52 0.58 มากที่สุด 

3. การพัฒนาแหลงเรียนรู 4.52 0.58 มากที่สุด 

4. การแนะแนวการศึกษา 4.59 0.56 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.54 0.38 มากที่สุด 
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  จากตาราง 4–42 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียน 

ที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา องคประกอบที่ 4  

ขอบขายการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.54, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณา

รายดาน พบวา ดานที่ 1–4 นักเรียนมีความพึงพอใจหลังใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา อยูในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.52 – 4.59,  S.D. = 0.56 – 0.60)   

 

ตาราง 4–43  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา องคประกอบที่ 5 ระบบดิจิทัล

เพ่ือการบริหารงานวิชาการ   

 

รายการ 
N = 344 

X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

 1. ดิจิทัลดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา                 4.62 0.59 มากที่สุด 

 2. ดิจิทัลดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบ 

    โอนผลการเรียน 

4.69 0.51 มากที่สุด 

 3. ดิจิทัลดานการพัฒนาและสงเสริมใหมแีหลงเรียนรู 4.57 0.55 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.63 0.40 มากที่สุด 

 

 จากตาราง 4–43  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียน 

ที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา องคประกอบที่ 5 

ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.63, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน  พบวา ดานที ่1–3 นักเรียนมีความพึงพอใจหลังใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา อยูในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.57 – 4.69, S.D. = 0.51 – 0.59)   
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ตาราง 4–44  คาเฉลี่ยและสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา องคประกอบที่ 6 นโยบาย

ทางการศึกษา 
 

รายการ 
N = 344 

X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

   การพัฒนาทักษะของครูทั้งการเพ่ิมทักษะ 

(Upskill) และทบทวนทักษะ (Reskill) ใหมี

ศักยภาพในการนำความรูมาถายทอดนักเรียน

อยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

4.68 0.72 มากที่สุด 

 

  จากตาราง 4–44  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียน 

ที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา องคประกอบที่ 6 

นโยบายทางการศึกษา ดานการพัฒนาทักษะของครูทั้งการเพิ่มทักษะ (Upskill) และทบทวนทักษะ 

(Reskill) ใหมีศักยภาพในการนำความรูมาถายทอดนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย พบวา

นักเรียนมีความพึงพอใจหลังใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผู เรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา อยูในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.68, S.D. = 0.72)   
 

  3) การประเมินความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรยีนเทพศิรินทรรมเกลา ในองคประกอบที่เก่ียวของกับผูปกครอง ดังตาราง 4–45 ถึง 4–49 
 

ตาราง 4–45 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยรวม 

 

                  ประเด็นความพึงพอใจ 
N = 344 

X̅ S.D. ระดบัความพึงพอใจ 

1. ผูนำการบริหารและวิชาการ  4.62 0.36 มากที่สุด 

2. ขอบขายการบริหารงานวิชาการ 4.60 0.23 มากที่สุด 

3. ระบบดิจิทัลเพ่ือการบริหารงานวิชาการ   4.55 0.42 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.59 0.22 มากที่สุด 
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  จากตาราง 4–45  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผูปกครอง 

ที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยรวมอยูในระดับ

มากที่สุด  (X̅ = 4.59, S.D. = 0.22)  เมื่อพิจารณาในแตละองคประกอบ พบวา ทุกองคประกอบผูปกครอง 

มีความพึงพอใจหลังใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา อยูในระดับ

มากที่สุด (X̅ = 4.55 – 4.62, S.D. = 0.23 – 0.42)   
 

ตาราง 4–46 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา องคประกอบที่ 1  ผูนำการบริหาร

และวิชาการ 
 

รายการ 
N = 344 

X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

 1. การบริหารแบบมีสวนรวม 4.65 0.51 มากที่สุด 

 2. การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง   

     ครูนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

4.61 0.54 มากที่สุด 

 3. การพัฒนานักเรียน 4.60 0.57 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.62 0.36        มากที่สุด 

 

   จากตาราง 4–46 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผูปกครอง 

ที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา องคประกอบที่ 1 ผูนำ

การบริหารและวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.62, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณารายดาน 

พบวา ดานที่ 1–3 ผูปกครองมีความพึงพอใจหลังใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเร ียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา อยูในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.60 – 4.65, S.D. = 0.51 – 0.57)  
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ตาราง 4–47  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา องคประกอบที่ 4 ขอบขายการบริหาร 

งานวิชาการ 
 

รายการ 
N = 344 

X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. การวัดผล ประเมนิผล และเทียบโอนการศึกษา 4.70 0.51 มากที่สุด 

2. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 4.65 0.51 มากที่สุด 

3. การพัฒนาแหลงเรียนรู 4.64 0.52 มากที่สุด 

4. การแนะแนวการศึกษา 4.52 0.55 มากที่สุด 

5. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 4.57 0.59 มากที่สุด 

6. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  

     ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืน 

     ท่ีจัดการศึกษา 

4.52 0.58 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.60 0.23 มากที่สุด 

 

   จากตาราง 4–47 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผูปกครอง 

ที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผู เรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา องคประกอบที่ 4 

ขอบขายการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.60, S.D. = 0.23) เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานที่ 1–6 ผูปกครองมีความพึงพอใจหลังใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา อยูในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.52 – 4.70,  S.D. = 0.51 – 0.59)   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

200 

ตาราง 4–48  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  องคประกอบที่ 5 ระบบดิจิทัล 

เพ่ือการบริหารงานวิชาการ  

  

รายการ 
N = 344 

X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

 1. ดิจิทัลดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา                 4.57 0.61 มากที่สุด 

 2. ดิจิทัลดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบ 

    โอนผลการเรียน 

4.57 0.58 มากที่สุด 

 3. ดิจิทัลดานการพัฒนาและสงเสริมใหมแีหลงเรียนรู 4.53 0.58 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.55  0.42 มากที่สุด 

 

  จากตาราง 4–48 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผูปกครอง 

ที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  องคประกอบที่ 5 

ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.55, S.D. = 0. 42) เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานที่ 1–3 ผูปกครองมีความพึงพอใจหลังใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา อยูในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.53 – 4.57, S.D. = 0.58 – 0.61)   
 

 3.2  การเผยแพรรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา   

  ผูวิจัยไดนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา  

ซึ่งเปนรูปแบบที่ประสบผลสำเร็จเปนที่ยอมรับของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ไปเผยแพรโดยจัดทำ

เปนบทความเผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เว็บไซตโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

และเผยแพรใหกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

ที่มีบริบทใกลเคียงกันและโรงเรียนที่มีความสนใจ ซึ่งมีผลการตอบรับจากโรงเรียน จำนวน 19 โรงเรียน ดังนี ้ 

    1)  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  กรุงเทพมหานคร 

    2)  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กรุงเทพมหานคร 

    3)  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 

    4)  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร 

    5)  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร 

    6)  โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร 
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    7)  โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

    8)  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร 

    9)  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ กรุงเทพมหานคร 

      10)  โรงเรียนบางกะป กรุงเทพมหานคร 

  11)  โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

  12)  โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร 

  13)  โรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร 

  14)  โรงเรียนราชดำร ิกรุงเทพมหานคร 

  15)  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

  16)  โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร 

  17)  โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร 

  18) โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม 

  19) โรงเรียนวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม 



 
 

บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 การวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

เทพศิรินทรรมเกลา สรางและใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา และประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา มีวิธีการดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยการศึกษาจากประชากร ไดแก ผูบริหาร

สถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562  รวมทั้งสิ้น 161 คน เครื่องมือที่ใช

เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคอรท สถิติที่ใช คือ รอยละ 

คาเฉลี ่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 การสรางและใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยนำผลจากการศึกษาขั้นตอนที่ 1 มากำหนดกรอบ

แนวคิดในการสัมภาษณ ซึ่งศึกษาจากประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน โดยวิธีการเลือกแบบ

เจาะจง เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง นำผลจากการสัมภาษณมาประชุมสนทนา

กลุมกับประชากร ไดแก ผูอำนวยการสถานศึกษาจากภายนอก และครูที่ปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2  

ปการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 33  คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง และนำรูปแบบที่สรางขึ ้นไปใช 

โดยตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน จำนวน 9 คณะ ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการใชรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรยีน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา กลุมตัวอยางในการใชรูปแบบ โดยศึกษาจาก

ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู ปการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 164 คน ประเมินผลการใช

รูปแบบ โดยวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู เรียน ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื ้นฐาน (O-NET) ผลที ่ปรากฏตอนักเรียนเชิงประจักษ  

ศึกษาจากประชากร ไดแก นักเรียน ปการศึกษา 2563 จำนวน 3,232 คน สถิติที่ใช คือ รอยละ และ

ประเมินความพึงพอใจของผู ที ่มีสวนเกี ่ยวของ กลุมตัวอยาง ไดแก ครู นักเรียน และผูปกครอง  

ปการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 801 คน โดยการเทียบจากตารางของเครซี่และมอรแกน เครื่องมือที่ใช

เปนแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคอรท 

สถิติที ่ใช คือ คาเฉลี ่ย และสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผู ว ิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ

ขอเสนอแนะตามลำดับดังนี ้
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1. สรุปผลการวิจัย 

 ผูวิจัยไดนำขอคนพบจากการวิจัยจากผลการวิเคราะหผลการวิจัย มาสรุปผลการวิจัย ดังนี ้

 1.1 ผลการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

  1.1.1  ผลการวิเคราะหปจจัยภายในดานการบริหารงานวิชาการ (7 Ss) พบวา โรงเรียน 

เทพศิรินทรรมเกลา มีจุดแข็งดานปจจัยภายใน คือ (1) ดานยุทธศาสตร/กลยุทธ โรงเรียนมีกลยุทธ                      

การบริหารงานวิชาการที่ชัดเจน ในการพัฒนานักเรียนใหเปน ผูมีคุณธรรม มีความรูและทักษะที่จำเปน  

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานสากล (2) ดานโครงสรางองคการ โรงเรียนมีโครงสรางสายงานบริหาร  

มีการพรรณนางานและคำสั่งมอบหมายงานพรอมหนาที่ที่ชัดเจน (3) ดานระบบองคการ โรงเรียนมีระบบ

การบริหารงานที่รวดเร็ว ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได โดยการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการบริหารงาน  

(4) ดานทักษะและประสบการณ ครูมีทักษะการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ (5) ดานคุณคารวม นักเรียน

ยึดมั่นในหลักปรัชญาของโรงเรียนใหมีความสามัคคีของหมูคณะ (6) ดานอัตรากำลังคน โรงเรียนมีการจัด

ครูสอนใหตรงตามวิชาเอกในทุกกลุ มสาระการเรียนรู และ (7) มีร ูปแบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  

ทำใหมีพลังในการขับเคลื่อนงานบริหารวิชาการไปสูเปาหมายไดชัดเจน มีจุดออนที่ควรนำไปปรับปรุง

พัฒนา คือ (1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื ้นฐาน (O-NET) บางรายวิชายังต่ำกวา

เปาหมายคณุภาพ (2) ดานโครงสรางองคการ พบวา มีโครงสรางสายงานบริหารขาดการแนะนำและกำกับ

การดำเนินงานวิชาการ (3) ดานทักษะและประสบการณ พบวา ครูขาดทักษะดานเทคโนโลย ีและขาดการนำ

กระบวนการวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ขาดการพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการสอนใหมๆ  

 1.1.2  ผลการวิเคราะหปจจัยภายนอกดานการบริหารงานวิชาการดวย C-PEST 

พบวา ดานอุปสรรค โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตเพื ่อเชื ่อมตอกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศไมเสถียรและรองรับผูใชบริการไดไมเพียงพอ ดานโอกาส พบวา (1) ดานพฤติกรรม

ผูบริโภค ผูปกครองใหการยอมรับและชื ่นชมโรงเรียนที่สามารถทำใหนักเรียนไดรับรางวัล (2) ดานนโยบาย  

ฝายบริหารมีนโยบายในการสงเสริม สนับสนุนที่ชัดเจน (3) ดานงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อการจัดการเรียนการสอนเพียงพอในทุกโครงการ (4) ดานสังคมไดรับการสนับสนุนในการทำ

กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนใหบรรลุเปาหมาย และ (5) มีอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยและ 

มีคุณภาพเพียงพอสำหรับจัดการเรียนการสอน 

      1.1.3   ผลการวิเคราะหปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาองคประกอบ ทั้ง 12 ดาน 

พบวา ปญหาการบริหารงานกลุมบริหารวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา องคประกอบที่มี

ปญหา 4 อันดับแรก คือ (1) ปญหาดานการจัดกระบวนการเรียนรู (2) ปญหาดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา (3) ปญหาดานวิจัยและพัฒนาการศึกษา และ (4) ปญหาดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลย ี
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               1.2 ผลการสรางและใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา 

        รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคณุภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา โดยการสัมภาษณ

และประชุมสนทนากลุม สอบทานจากผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และความเหมาะสม 

พบวา รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผู เรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีองคประกอบ 

 6 องคประกอบ คือ (1) ผูนำการบริหารและวิชาการ (Chief : C) ประกอบดวย ความสำเร็จของการบริหาร

วิชาการ บทบาทผู นำของผูบริหาร ความสามารถในการเปนผูนำ ทักษะการบริหารของผู นำการบริหาร 

แบบมีสวนรวม การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู การพัฒนาครู การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรม

การเรียนรู การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางครูนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน การพัฒนานักเรียน  

(2)  กระบวนการบริหารงานวิชาการ (Academic administration : A) ประกอบดวย การวางแผน

งาน การนำแผนไปปฏิบัติ การตรวจสอบ ประเมินผล การปรับปรุงพัฒนา (3) การทำงานเปนทีม 

(Teamwork : T) ประกอบดวย การพัฒนาทีมงาน ตั้งแตการสรางบรรยากาศของการทำงานมีความเปนกันเอง 

ความไววางใจกัน การมอบหมายงานอยางชัดเจน การกำหนดบทบาท วิธีการทำงาน การมีสวนรวม 

ในการประเมินผลการทำงานของทีม การพัฒนาทีมงานใหเขมแข็ง (4) ขอบขายการบร ิหาร 

งานวิชาการ (Academic Scope : S) ประกอบดวย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา การวิจัยเพื ่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา การพัฒนาสื ่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ ื ่อการศึกษา การพัฒนาแหลงเร ียนรู   

การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืน 

ที่จัดการศึกษา (5) ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารงานวิชาการ (Digital for Academic Management : D) 

ประกอบดวย ดิจิทัลดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดิจิทัลดานการพัฒนาหลักสูตร 

ของสถานศึกษา ดิจิทัลดานการวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดิจิทัล 

ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ดิจิทัลดานการสงเสริมใหมี 

แหลงเรียนรู 6) นโยบายทางการศึกษา (Policy for Education : P) ประกอบดวย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 

ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมุงเนนใหนักเรียนมีทักษะการเรียนรูและใฝเรียนรูทั้งใน

และนอกโรงเรียน การพัฒนาทักษะของครูทั้งการเพิ่มทักษะ (Upskill) และ ทบทวนทักษะ (Reskill)   

ใหมีศักยภาพในการนำความรูมาถายทอดนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย  การศึกษาวิเคราะห

นโยบายการศึกษาจากยุทธศาสตรชาติ 20 ป คำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี นโยบายรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน มารวมกันกำหนด 

เปนนโยบายของโรงเรียนโดยการประชุมรวมกันของผูบริหารและครูในโรงเรียน การจัดทำยุทธศาสตร 
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แผนงานและแนวทางการขับเคลื่อนงานวิชาการใหมีการเชื่อมโยงกับนโยบายการศึกษาของโรงเรียน  

การติดตาม ประเมินผล และพัฒนาแผนงานยุทธศาสตร แผนงานและแนวทางการขับเคลื่อนงานวิชาการ

ใหมีความทันสมัย ไดนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผูเชี ่ยวชาญ พบวา รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมในภาพรวมอยู ในระดับมาก  

และไดนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผู เร ียนไปขับเคลื ่อนโดยการตั ้งคณะกรรมการ 

ดำเนินการขับเคลื่อนกำกับ ติดตาม และประเมินผล จำนวน 9 คณะ ดังนี้ (1) คณะกรรมการอำนวยการ  

(2) คณะกรรมการดำเนินงาน (3) คณะกรรมการดำเนินการองคประกอบที่ 1 ผูนำการบริหารและวิชาการ 

(Chief : C) (4) คณะกรรมการดำเนินการองคประกอบที่ 2  กระบวนการบริหารงานวิชาการ (Academic 

administration : A) (5) คณะกรรมการดำเนินการองคประกอบที่ 3 การทำงานเปนทีม (Teamwork : T) 

(6) คณะกรรมการดำเนินการองคประกอบที่ 4 ขอบขายการบริหารงานวิชาการ (Academic Scope : S)  

(7) คณะกรรมการดำเนินการองคประกอบที่ 5 ระบบดิจิทัลเพื ่อการบริหารงานวิชาการ (Digital for 

Academic Management : D) (8) คณะกรรมการดำเนินการองคประกอบที่ 6  นโยบายทางการศึกษา 

(Policy for Education : P) และ (9) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

 1.3 ผลการประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียน

เทพศิรินทรรมเกลา 

  ผูวิจัยไดนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา

ไปใชปการศึกษา 2563 พบวา มีผลการประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ดังนี้  

  1.3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน พบวา  

    ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปการศึกษา 2563 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน มีระดับคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม เมื่อพิจารณา

เปนรายประเด็น พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  

มีระดับคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 
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  1.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา พบวา  

        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–6 ที่เพิ่มขึ้น 

เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2562 และ 2563 จำแนกตามกล ุ มสาระการเรียนรู  โดยรวมเฉลี่ย  

ปการศึกษา 2563 สูงขึ ้นกวาปการศึกษา 2562 โดยกลุ มสาระการเรียนรู ที ่มีคาเฉลี ่ยผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนที ่เพิ ่มขึ ้นเรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก กลุ มสาระการเรียนรู คณิตศาสตร  

กลุ มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุ มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  กลุ มสาระการเรียนรูภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรู 

สุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ตามลำดับ 

  1.3.3   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา พบวา   

    ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 1–6 ที่เพิ่มขึ้น ระหวางปการศึกษา 2562 และปการศึกษา 2563 โดยรวมเฉลี่ย ปการศึกษา 2563 

สูงขึ้นกวาปการศึกษา 2562 โดยขอที่มีคาผลการประเมินที่เพิ่มขึ้นเรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก  

ขอที่ 7  รักความเปนไทย ขอที่ 6  มุงมั่นในการทำงาน  ขอที่ 5 อยูอยางพอเพียง ขอที่ 8 มีจิตสาธารณะ 

ขอท่ี 3 มีวินัย ขอที่ 4 ใฝเรียนรู  ขอที่ 2  ซื่อสัตยสุจริต และขอที่ 1 รักชาติ ศาสน กษัตริย   

  1.3.4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื ้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563  

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา  

    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O–NET) ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สูงกวากลุมโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ กลุมโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาพรวมทั้งประเทศทุกรายวิชา สวนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 6 สูงกวาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาพรวมทั้งประเทศทุกรายวิชา 

  1.3.5  ผลท่ีปรากฏตอนักเรียนเชิงประจักษ ปการศกึษา 2563 พบวา  

        ผลท่ีปรากฏตอนักเรียนเชิงประจักษ ในปการศกึษา 2563 มีรายการประกวด

แขงขันกิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด จำนวน 6 รายการ และนักเรียนไดรับรางวัลจากการเขารวม 

การแขงขันระดับเขตพื้นที่การศกึษา/จังหวัด ทั้ง 6 รายการ  

  1.3.6  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของที่มีตอรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา พบวา  

    ผลการประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของที่มีตอรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ประกอบดวย ครู นักเรียน และผูปกครอง  

มีความพึงพอใจหลังใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
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2. อภิปรายผล 

 2.1  ผลการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

    จากผลการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการขับเคลื ่อนคุณภาพงานวิชาการ                    

ของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาจากเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออน โอกาส อุปสรรค และปญหาการขับเคลื่อนคุณภาพงานวิชาการจากการสอบถามครู พบวา  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) บางรายวิชายังต่ำกวาเปาหมายคุณภาพ 

โครงสรางสายงานบริหารขาดการแนะนำและกำกับการดำเนินงานวิชาการ ครูขาดทักษะดานเทคโนโลยี  

และขาดการนำกระบวนการวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ขาดการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการสอน

ใหม ๆ มีระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตเพื ่อเชื่อมตอกับเทคโนโลยีสารสนเทศไมเสถียรและรองรับ

ผูใชบริการไดไมเพียงพอ ทำใหเกิดปญหาในขับเคลื่อนคุณภาพงานวิชาการดานการจัดกระบวนการ

เรียนรู ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการวิจัยและพัฒนาการศึกษา และดานการพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งจะเปนอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานวิชาการ โดยเฉพาะการพัฒนาครู 

และบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาในการพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัลเพื่อนำมาใชในการขับเคลื่อน

การบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผู เรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ  

20 ป ของกระทรวงศึกษาธิการ มุงเนนใหมีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที ่ตอบสนองตอการเปลี ่ยนแปลง  

ใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา โดยการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู เปลี่ยนโฉม

บทบาทครูใหเปนครูยุคใหม เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 

วางพื ้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม และสรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศ 

ทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ไปสูการปฏิบัติ (Implementation) ใหดำเนินการ (1) ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ตองปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล (2) จัดทำฐานขอมูลขนาดใหญ  

(Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย (3) ใชเทคโนโลยีและดิจิทัลเปนเครื่องมือ 

ในการปฏิบัติงานทั้งระบบ เนนการเรียนรูและการบริหารจัดการ (4) ปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ 

ใหเกิดความคลองตัว หากติดขัดในเรื่องขอกฎหมายใหผูบริหารระดับสูงรวมหาแนวทางแกไขรวมกัน  

(5) ใหหนวยงานระดับกรมกำหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากำลังตามความตองการ

จำเปนใหแกหนวยงานในพื้นที ่ภูมิภาค (6) ใชกลไกกองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษามาบูรณาการ 

การดำเนินงานรวมกับหนวยงานจัดการศึกษา และวางแผนการใชงบประมาณเปนรายไตรมาส รวมทั้งใช

จายงบประมาณใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ (7) เรงทบทวน (ราง) พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... โดยปรับปรุงสาระสำคัญใหเอื ้อตอการขับเคลื ่อนนโยบายของรัฐบาล  

(8) ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปญหาขอติดขัดการปฏิบัติงาน ตองศึกษา ตรวจสอบขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น เชน 

จำนวนเด็กในพื้นที่นอยลง ซึ่งจำเปนตองมีการควบรวมโรงเรียนใหพิจารณาสื่อสารอธิบายทำความเขาใจ 
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ที่ชัดเจนกับชุมชน (9) วางแผนการใชอัตรากำลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา 

ใหมีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนการประเมินครูอยางเปนระบบ (10) ใหศึกษาธิการจังหวัดทำแผน 

การจัดการศึกษาของแตละจังหวัด นำเสนอตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ 

อยางเปนรูปธรรม และ (11) ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาคมีบทบาทหนาท่ี 

ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

(สำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ, 2562)  

    อีกทั้ง นโยบายการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีเปาหมาย

สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานำ Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรู ใหแกผู เร ียน 

เปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคม ฐานความรู (Knowledge-

Based Society) เพื ่อการเรียนรูอยางตอเนื ่องตลอดชีวิต การพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

โดยนำ Digital Technology  มาใชในการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2550) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชินวัตร เจริญนิตย (2564) 

ไดศึกษาการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สรุปหลักการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 

เขามามีบทบาทในการบริหารงานวิชาการไววา ผูบริหารควรที่จะอัพเดทความรูในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล

อยูตลอดเวลามีการปรับตัวใหพรอมสำหรับโลกแหงขอมูล โดยเฉพาะขอมูลระบบฐานขอมูลขนาดใหญ 

(Big Data) ผูนำควรเปดใจรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวางโดยเฉพาะความคิดเห็นดานเทคโนโลยี

เพราะจะชวยสรางความสัมพันธกับบุคลากรที่เปนผูใตบังคับบัญชาไดดี การเปนที่ปรึกษาในดานเทคโนโลยี  

จะทำใหชวยเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานที่ดีขึ้นได ทายที่สุดผูนำที่รู หลายภาษาในยุคนี้ จึงยอมไดเปรียบ 

การบริหารงานวิชาการแตเดิมอาจมีการทำงานในภาษาเดียวมาโดยตลอด ในยุคนี้การนำเทคโนโลยี

ดิจิทัลเขามามีบทบาทในการบริหารงาน อาจทำใหตองปรับเปลี่ยนการทำงานใหหลากหลายภาษามากยิ่งข้ึน 

สถานศกึษาก็จะถูกมองวาเปนองคกรที่มีความนาเชื่อถือและไดรับความไววางใจมากข้ึนอีกดวย  

    สอดคลองกับงานวิจัยของ Raamani and Arumugam (2018) ไดวิจัยเรื่อง อิทธิพล

ของภาวะผูนำทางเทคโนโลยีของอาจารยใหญและการพัฒนาวิชาชีพตอการบูรณาการเทคโนโลยีของครู 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา การพัฒนาวิชาชีพที่เนนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ผูบริหารโรงเรยีน

จะตองเปนผูนำเทคโนโลยีและกระตุนใหครูบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในหองเรียนเพื่อเตรียม

นักเรียนใหมีทักษะเพื่อการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหลักสูตรการสอน 

ใหกับครูผูสอน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจารุกิตติ ์ สิทธิยานนท (2559) ไดศึกษาสภาพปจจุบันและ 

สภาพที่พึงประสงคในการบริหารวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิดพลเมืองโลกศึกษา  

พบวา สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคในการบริหารวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิด

พลเมืองโลกศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมากและมากที่สุด ตามลำดับ โดยดานที่มีลำดับความตองการ

จำเปนสูงสุด คือ การพัฒนาและใชสื ่อเทคโนโลยีทางการศึกษา อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
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วรรณา  อุนคำ (2558) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบวา ดานที่มีปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับ

จากมากไปหานอย ไดแก ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผล

การเรียนดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

   2.2  ผลการสรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

  จากการสรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา โดยการสัมภาษณและประชุมสนทนากลุม สอบทานและตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจาก 

ผูเชี่ยวชาญ พบวา รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา จากการสัมภาษณ

และประชุมสนทนากลุม โดยมีโครงสรางประกอบดวย 1) ผูนำการบริหารและวิชาการ (Chief : C),  2) กระบวนการ

บริหารงานวิชาการ (Academic Administration : A), 3)  การทำงานเปนทีม (Teamwork : T), 4)  ขอบขาย 

การบริหารงานวิชาการ (Academic Scope : S), 5)  ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารงานวิชาการ (Digital 

for Academic Management : D) และ 6) นโยบายทางการศึกษา (Policy for Education : P) ผูเชี่ยวชาญ

เห็นวา รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีความตรงตามเนื้อหา

และมีความเหมาะสมในระดับมาก ที่เปนเชนนี้เพราะผูวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยการวิเคราะห

สภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สรางรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน จากการศึกษาคนควาจากแนวคิด ทฤษฎี และหลักการตาง ๆ และพัฒนา

ใหมีความเหมาะสมในการนำไปใช ประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ  เพื่อแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ 

อยางใดอยางหนึ่งที่เกิดขึ้น เพื่อใหงายตอการทำความเขาใจ ตลอดจนใชเปนแนวทางในการดำเนินงานใหม 

ประกอบกับนำผลการวิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมาเปนตัวตั้งตน 

ในการสัมภาษณผู เชี ่ยวชาญ และครู ตลอดจนไดรวมพัฒนากับครูและผู เชี ่ยวชาญ ไดนำรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียนไปใชตลอดปการศึกษา 2563 พบวา ครูและผูเชี่ยวชาญไดสะทอนกลไกสำคัญ

ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน ไดใหความสำคัญกับองคประกอบ จำนวน 6 องคประกอบ 

โดยสนับสนุนใหผูเรียนสำเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตร การบริหารงานวิชาการจึงเปนงานที่สำคัญ

อยางยิ่ง ทั้งนี้ การบริหารงานวิชาการมีจุดประสงคที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม 

จริยธรรม สามารถที่จะพัฒนาตนเองและประเทศชาติ สอดคลองกับแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) กลาววา การบริหารวิชาการเปนการบริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรม 

ทุกสิ่งทุกอยางที่เก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชน

สูงสุดกับผูเรียน 
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  สอดคลองกับงานวิจัยของยุวดี คุณสม และคณะ (2558) ไดศึกษารูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการโรงเรียนขนาดใหญพิเศษที่มีประสิทธิผล ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนขนาดใหญพิเศษที่มีประสิทธิผล มี 6 องคประกอบ ดังนี้ 1) วัตถุประสงคเพ่ือใหมีหลักการจัดการ 

งานวิชาการที่ดีมีประสิทธิผล และเพื่อเปนแนวทางการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 

ที่มีประสิทธิผล 2) หลักการ 6 หลัก คือ หลักการมีสวนรวม หลักการทำงานเปนทีม หลักการสรางเครือขาย 

หลักความรับผิดชอบ หลักการกระจายอำนาจ และหลักวัฒนธรรมองคกร 3) กลไกการดำเนินงาน 

ตาม 6 หลักการบริหารงานวิชาการ กำหนดภาระงานตามบทบาทหนาที ่ วางแผนบริหารจัดการงานวิชาการ  

และกำหนดความสัมพันธของการทำงานเปนทีม 4) วิธีดำเนินการจัดการเรียนรูโดยเนนผู เรียนเปนสำคัญ  

5 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานงานวัดผลและประเมินผล ดานงานนิเทศภายใน 

และดานงานบริหารจัดการ 5) ประเมินผลโดยนำหลักการจัดการงานวิชาการอยางเหมาะสมกับ

กิจกรรมการเรียนการสอน และบริหารงานวิชาการเหมาะสมกับรูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผล 

และ 6) เงื ่อนไขความสำเร็จ ในการนำหลักการบริหารงานวิชาการ 6 หลักการไปใชอยางเหมาะสมตามรูปแบบ 

สอดคลองกับงานวิจัยของวรญา  ภูเสตวงษ  และคณะ (2559)  ไดศึกษารูปแบบการบริหารวิชาการ 

ของสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ผลการวิจัย พบวา ความเปนไปได 

ในการนำไปปฏิบัติของรูปแบบการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง 

จันทบุรี และตราด โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของสุภัค ตรังรัตนจิต 

และ ลัดดา ผลวัฒนะ (2562) ไดศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการของผู บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลางมี 5 องคประกอบหลัก ไดแก (1) การดำเนินงาน 

(2) กระบวนการบริหารงานวิชาการ (3) กิจกรรมการเรียนรู (4) การมีสวนรวมการศึกษา และ (5) ควบคุม

คุณภาพการศึกษา ประเมินและรับรองรูปแบบจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ในดานความถูกตอง 

ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน มีผลการประเมินรูปแบบในภาพรวมมีคาเฉลี่ย  

เทากับ 4.42 

    สอดคลองกับงานวิจัยของสุประวีณ ทิพยโพธิ์ และคณะ (2563) ไดศึกษารูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการสูความเปนเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

พบวา ปจจัยสงเสริมการบริหารงานวิชาการสูความเปนเลิศ ดานภาวะผูนำของผูบริหาร สมรรถนะครู  

การทำงานเปนเครือขาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรวมมือของผูปกครอง และวัฒนธรรมองคการ 

สงผลใหเกิดการพัฒนาที่สูงกวาเปาหมายมีคุณคาและคุมคา ทำใหรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

ได ร ับการยอมรับอยู  ในระดับมากที ่ส ุด สอดคลองกับงานวิจ ัยของ Zhang and Usaho (2019) ไดศ ึกษา 

เรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน โรงเรียนมัธยมเมืองเหอเซอ มณฑลซานตง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเสนอแนวทางที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารโรงเรียน พบวา 

ปจจัยที่สงผลตอการบริหารโรงเรียน ประกอบดวย ความเปนผูนำของโรงเรียน ประสิทธิภาพของครู ทรัพยากร
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ทางการศึกษา และการสื่อสารในองคกรสอดคลองกับงานวิจัยของ Raamani and Arumugam (2018)  

ไดศึกษาเรื่อง อิทธิพลของภาวะผูนำทางเทคโนโลยีของอาจารยใหญและการพัฒนาวิชาชีพตอการบูรณาการ

เทคโนโลยีของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา ผูนำดานเทคโนโลยีของอาจารยใหญมีความสัมพันธ

กับการบูรณาการเทคโนโลยีของครู การพัฒนาวิชาชีพที่เนนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ผูบริหาร

โรงเรียนจะตองเปนผูนำเทคโนโลยีและกระตุนใหครูบูรณาการเทคโนโลยีในหองเรียนเพื่อเตรียมนักเรียน 

ใหมีทักษะเพ่ือการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0  

  2.3  ผลการประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียน

เทพศิรินทรรมเกลา 

          จากการประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียน

เทพศิรินทรรมเกลา  ประเมินจากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคของนักเรียน ผลที่ปรากฏตอนักเรียนเชิงประจักษ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผลการประเมินความพึงพอใจของผู ที ่มีสวนเกี่ยวของที่มีตอรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  ซึ่งพบวา   

  2.3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน พบวา มีระดับคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น 

พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน มีระดับคุณภาพ 

อยู ในระดับยอดเยี ่ยม  ทั ้งนี ้เนื ่องมาจากการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทรร มเกลา  

ยึดหลักในการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 8 และมาตรา 9 ผูบริหารจะตองยึดหลักในการจัดการศึกษา  

ดังนี้ 1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนา

สาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง รวมทั้งการจัดระบบโครงสราง และกระบวนการ

จัดการศึกษา โดยจะตองยึดหลักการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน

สังคมอื ่น และเปนไปตามเปาหมายนโยบายการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

ที่มีเปาหมายใหผู บริหารสถานศึกษา มีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผูนำ 

ทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรวมมือ โดยใหสถานศึกษา 

มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผูเกี่ยวของ 

ในการจัดการศกึษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรูในทุกมิติเปนโรงเรียนนวัตกรรม 

สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา 

ซึ่งสอดรับกับจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 ที่ไดมุงพัฒนาผูเรียน
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ใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ มุงเนนพัฒนาผูเรียน 

ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน  

ทั้งสองดาน ไดแก ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน (สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน, 2561) สอดคลองกับงานวิจัยของจัดสันต ภักดีศร (2562) ไดศึกษา 

การพัฒนารปูแบบการบรหิารงานวิชาการโดยใชกระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบรวมกับการทำงาน

เปนทีมระหวางผูบริหารสถานศึกษากับครูโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ผลการวิจัย พบวา ภาพรวม 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับ “ดี” หรือ ระดับ “3” 

 2.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–6 ที่เพิ่มขึ้น 

เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2562 และ 2563 จำแนกตามกลุ มสาระการเรียนรู โดยรวมเฉลี่ย  

ปการศึกษา 2563 สูงขึ้นกวาปการศึกษา 2562 โดยกลุมสาระการเรียนรูที ่มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ที่เพิ่มขึ้นเรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระ 

การเรียนรูศิลปะ และกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ที่เปนเชนนี้เพราะรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีองคประกอบหรือกระบวนการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนที่เปนระบบ มีลำดับขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจน ทำใหกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนดานผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

เกิดสัมฤทธิผลเปนที่นาพอใจ นั้นหมายความวารูปแบบการบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผูเรียน โรงเรียน 

เทพศิรินทรรมเกลานั้น มีความเหมาะสมและเปนไปไดอยางชัดเจน เปนไปตามหลักการบริหารงานวิชาการ 

ที่ตองคำนึงถึงการพัฒนาสูความเปนเลิศ โดยมีคุณภาพที่คาดหวังและคุณภาพของเปาหมายหลัก คือ 

คุณภาพผูเรียน  

 สอดคลองกับแนวคิดของปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535) ไดกลาวถึงการจัดการศึกษา 

ที่มุ งใหผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม ขึ้นอยูกับกระบวนการบริหาร 

งานวิชาการ ซึ่งเปนกระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น 

ตั้งแตการกำหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน 

เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและจุดมุงหมายของการศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 

และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ประกอบดวย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน มีจุดเนนในพัฒนาคุณภาพการเรียน 

การสอนใหสูงขึ้น เปนไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน และจุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ  

โดยกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการกำหนดเปาหมายความตองการการพัฒนา
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คุณภาพผูเรียนเอาไวกอนลวงหนาเพ่ือใหสถานศึกษาและผูมีสวนเก่ียวของไดมีเวลาปรึกษาหารือและรวมกัน

วางแผนการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน พัฒนา ครูและบุคลากร และสรางทีมงานเพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเรียนมารวมกันดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน รวมมือกันจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยตองมีการกำกับ ติดตาม

และประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องเพื่อใหการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550) 

      สอดคลองกับงานวิจัยของสุประวีณ ทิพยโพธิ์ และคณะ (2563) ไดศึกษารูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการสู ความเปนเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 1 พบวา โรงเรียนดำเนินการตามรูปแบบไดอยางเปนระบบและใชปจจัยสงเสริมการบริหารงาน

วิชาการที่โรงเรียนมีอยูคอนขางพรอม สงผลใหเกิดการพัฒนาที่สูงกวาเปาหมาย มีคุณคาและคุมคา 

ทำใหรูปแบบไดรับการยอมรับอยูในระดับมากที่สุด และผลการประเมินรูปแบบ พบวา รูปแบบมีคุณภาพ

ดานความเหมาะสม ความเปนไปได และอรรถประโยชนทุกดานอยูในระดับมากที่สุด และสอดคลองกับ

งานวิจัยของวรรณา  อุนคำ (2558)  ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบวา รูปแบบการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา มีความเหมาะสมและเปนไปไดโดยรวมอยู ในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจ ัยของ  

Erik et al. (2020) ไดศกึษาเรื่อง ความสำเร็จของนักเรียนและบทบาทของที่ปรึกษาในโรงเรียน พบวา ความสำเร็จ

ของนักเรียนนั้น ผูที ่มีบทบาทสำคัญที่ทำใหผลการเรียนของนักเรียนไดรับการปรับปรุงตอบสนอง

ความตองการ ขึ้นอยูกับบุคลากรของโรงเรียนทุกคนตองมีสวนรวมในการปรับปรุงผลการเรียน  

เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและอัตราการสำเร็จการศึกษา การรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ 

เพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Jalapang and Raman (2020)   

ไดศึกษาผลของภาวะผูนำทางวิชาการ ประสิทธิภาพของครู และบรรยากาศของโรงเรียนตอผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเร ียน  พบวา ภาวะผู นำทางวิชาการของครูใหญ ประสิทธิภาพของครูใหญ 

ประสิทธิภาพของครู และบรรยากาศของโรงเรียนมีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน 
  2.3.3  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา

พบวา  คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 1–6 ที ่เพิ ่มขึ ้น ระหวาง 

ปการศึกษา 2562 และปการศึกษา 2563 โดยรวมเฉลี่ยปการศึกษา 2563 สูงขึ้นกวาปการศึกษา 2562 

โดยขอที ่มีคาผลการประเมินที่เพิ่มขึ้นเรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก ขอที่ 7 รักความเปนไทย  

ขอที่ 6  มุงมั่นในการทำงาน  ขอที่ 5 อยูอยางพอเพียง ขอที่ 8 มีจิตสาธารณะ ขอที่ 3 มีวินัย ขอที่ 4  

ใฝเรียนรู  ขอที ่ 2  ซื ่อสัตยสุจริต และขอที ่ 1 รักชาติ ศาสน กษัตริย  ทั ้งนี ้เปนเพราะวารูปแบบ 
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การบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีความเหมาะสมและเปนไปได 

สามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิผล ซึ่งเปนไปตามแนว 

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่วาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียน 

มีความสำคัญที ่ส ุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผู เร ียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและ 

เต็มตามศักยภาพ เนนความสำคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสม 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) สอดคลองกับแนวคิดของอภิชาติ  ออนเอม (2559)  ไดกลาวถึง การจัด

กระบวนการเรียนการสอนใหกับผูเรียนนั้น ตองใหความสำคัญทั้งในดานความรูและคุณลักษณะอันพึง

ประสงคที่ดีที่ผูเรียนพึงมีเพ่ือใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการพัฒนาผูเรียน 

ในทุก ๆ ดาน ครอบคลุมทั้งพฤติกรรม จิตใจและปญญา ตองสงเสริมและสรางความตระหนักใหผูเรียน 

มีจิตสำนึกที่ดี ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยที่ถูกตองเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คานิยม รวมทั้ง 

วิถีชีวิตที่จะนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีศักยภาพในการท่ีจะศึกษาตอและในการประกอบอาชีพตอไป

ในอนาคต  

     สอดคลองกับงานวิจัยของเกียรติศักดิ์ สาสุทธิ์ และ วีระวัฒน อุทัยรัตน (2562)  

ไดศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน พบวา รูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการ มีความถูกตอง ความเปนไปได และความเปนประโยชน ในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ

งานวิจัยของยุวดี คุณสม และคณะ (2558) ไดศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 

ที่มีประสิทธิผล พบวา องคประกอบรูปแบบดานวัตถุประสงค หลักการกลไกการดำเนินงาน วิธีดำเนินการ

การประเมินผล และเงื่อนไขความสำเร็จ มีความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน

ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดทุกดานเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความเหมาะสม ความเปนไปได 

และความเปนประโยชนอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน  

     สอดคลองกับงานวิจัยของสุริยา หาวหาญ และคณะ (2559) ไดศึกษารูปแบบ 

การบริหารสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ผลการวิจัย พบวา 

รูปแบบการบริหารสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ประกอบ ดวย 7 องคประกอบที่สำคัญ ไดแก 1) ผูบริหาร 2) ครู 3) นักเรียน 4) แหลงเรียนรู 5) การบริหาร

จัดการ 6) เครือขายรวมพัฒนา และ 7) การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ ่งมีความเหมาะสม ถูกตอง เปนไปได 

และสามารถนำไปใชประโยชนได  

      2.3.4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563  

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของนักเรียน

ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สูงกวากลุ มโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ กลุ มโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร  
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สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และภาพรวมทั้งประเทศทุกรายวิชา สวนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 สูงกวาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และภาพรวมทั้งประเทศ 

ทุกรายวิชา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวารูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียนมีองคประกอบของรูปแบบ  

กระบวนการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่เปนระบบ มีลำดับขั้นตอนการดำเนินการ

ที่ชัดเจน โดยเริ่มตนจากศึกษาวิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการ  

เพื่อแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชหลักการมีสวนรวม ประกอบกับโรงเรียน 

มีการสงเสริมใหครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหมีความพรอมในการดำเนิน

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู เร ียน สงผลใหครูและบุคลากรทุกคนสามารถรวมตัวกันสรางทีม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและดำเนินกิจกรรมอื่น  ๆ 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมีสัมฤทธิผล โรงเรียนก็ไดดำเนินการตรวจสอบติดตาม และประเมินผล 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางตอเนื่อง ดังนั้น กระบวนการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนจึงสงผลใหผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่นาพอใจ 

ในเชิงประจักษทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ประเสริฐ  สำเภารอด และคณะ (2560) ไดศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู ความเปนเลิศ 

ที่สอดคลองกับสถานการณโลก พบวา องคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสูความเปนเลิศ 

ที่สอดคลองกับสถานการณโลก ประกอบไปดวย 7 องคประกอบ 1) ดานภาวะผู นำของผูบริหาร

สถานศึกษา 2) ดานการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา 3) ดานการมุ งเนนนักเรียน ผู ปกครองและ

ผูเกี ่ยวของ 4) ดานการจัดการสารสนเทศ 5) ดานการบริหารบุคคล 6) ดานการบริหารงานวิชาการ  

7) ดานจัดการกระบวนการสนับสนุน มีความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนำไปใชอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับงานวิจัยของ บรรเจิด สระปญญา และคณะ (2562) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการ ตามแนวทาง LKS SMART School Model โดยใชการจัดการความรู กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผลการวิจัย พบวา  การพัฒนานักเรียนดวยกิจกรรมหรือโครงการ 

ที่สอดคลองกับความสามารถหรือความสนใจของ ผูเรียน มีคาเฉลี่ยในระดับสูงสุด คือ 4.73 การแปรผล 

อยูในระดับดีมาก  

  2.3.5 ผลที่ปรากฏตอนักเรียนเชิงประจักษ ปการศึกษา 2563 พบวา ผลที่ปรากฏ 

ตอนักเรียนเชิงประจักษ ในปการศึกษา 2563 มีรายการประกวดแขงขันกิจกรรมระดับเขตพื้นที่

การศึกษา/จังหวัด จำนวน 6 รายการ และนักเรียนไดรับรางวัลจากการเขารวมการแขงขันระดับ 

เขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด ทั้ง 6 รายการ ทั้งนี้เปนเพราะวารูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน  

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีองคประกอบของรูปแบบที่มีความเหมาะสมและเปนไปได สามารถ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนในดานอื่น ๆ ที่ตรงตามศักยภาพ และสอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง

ของโลกในปจจุบัน ทั้งสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
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ที่มีนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนรูและสงเสริมความเปนเลิศของนักเรียนผานระบบออนไลน 

ถึงแมจะเกิดการแพรระบาดแตนักเรียนก็สามารถเขารวมการแขงขันไดรับรางวัลทุกรายการ แสดงใหเห็นวา 

องคประกอบของรูปแบบการบริหารวิชาการสูคุณภาพผูเรียน ทั้ง 6 ประกอบ ไมวาจะเปนผูนำการบริหารและ

วิชาการ กระบวนการบริหารงานวิชาการ การทำงานเปนทีม ขอบขายการบริหารงานวิชาการ ระบบดิจิทัล 

เพื่อการบริหารงานวิชาการ และนโยบายทางการศึกษา ลวนสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยเฉพาะผล 

ที่ปรากฏตอนักเรียนเชิงประจักษ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชุติมา จันทรประเสริฐ และคณะ (2564) 

ไดศึกษารูปแบบความเปนเลิศในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา พบวา รูปแบบความเปนเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  

มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยางดี โดยมีท้ังหมด 7 ดาน คือ การวางแผนดานวิชาการ 

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การวัดผลและ

ประเมินผล การนิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  

การพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยทั้ง 7 องคประกอบมีความสัมพันธกัน ถาสถานศึกษาใด

จะนำไปใชจำเปนตองศึกษาและใหความสำคัญในทุกดานทุกองคประกอบ สอดคลองกับงานวิจัยของ

ถาวร ศรีสุข และคณะ (2563) ไดศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ผลการวิจัย พบวา องคประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน การสงเสริมและพัฒนาครู 

การแนะแนว และการใชผลการประเมินการพัฒนาผู เร ียน การพัฒนาแหลงเรียนรู และการนิเทศ  

มีความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และสามารถนำไปใชประโยชนได 

   2.3.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ที ่มีสวนเกี่ยวของที่มีตอรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ที่เปนเชนนี้เพราะ 

รูปแบบการบริหารวิชาการสูคณุภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ทั้ง 6 องคประกอบ มีความเปนระบบ

ที่สอดคลองเหมาะสม นาเชื่อถือ สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางรอบดาน และโรงเรียนมีการพัฒนา 

ในทิศทางที่ดีขึ ้น ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหนาที่ จึงปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะอุตสาหะเนน

ประโยชนที่เกิดกับผูเรียนและโรงเรียน ผูบริหารใหความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนของครู โดยมี 

โครงการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาทีมงาน ตั้งแตการสรางบรรยากาศของการทำงาน มีความเปนกันเอง

ความไววางใจกัน การมอบหมายงานอยางชัดเจน การกำหนดบทบาท วิธีการทำงานการมีสวนรวม 

ในการประเมินผลการทำงานของทีม  มีวิธีการดำเนินการบริหารวิชาการตามขอบขายการบริหาร 

งานวิชาการ สูการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการและคุณภาพผูเรียน การนำเทคโนโลยี สารสนเทศไปใช 

ในการบริหารงานวิชาการใหเหมาะสมกับสภาพและตอบสนองกับความตองการของผู บริหารและครู  

ในการบริหารงานวิชาการ และนำนโยบายการศึกษามาปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานวิชาการสู คุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ไดทันตอการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและ
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ตอบสนองความตองการของประเทศ ประกอบกับผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการเรียน

ของนักเรียน โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา

โรงเรียน มีการดำเนินการรวมมือกันดำเนินกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในโรงเรียนอยางตอเนื่อง  

    สอดคลองกับงานวิจัยของอธิวัฒน  พันธรัตน (2561) ที่วาปจจัยที่สงผลตอการบริหาร 

งานวิชาการของสถานศึกษา ไดแก ปจจัยดานครูผูสอน ปจจัยดานผูปกครองและชุมชน ปจจัยดานผูบริหาร 

ดานงบประมาณ และปจจัยดานสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ พหุคูณสะสมเทากับ 0.75 และงานวิจัยของธีระภาพ เพชรมาลัยกุล (2561) ไดศึกษา 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการและการจัดการเรียนรูเพี่อเสริมสรางคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษ 

ที่ 21 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา รูปแบบการบริหารตองอาศัยแนวทางกระจายอำนาจใหผูบริหาร

ตัดสินใจ มีอิสระ ทันการเปลี่ยนแปลง บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานดวยธรรมาภิบาลโปรงใส และเนน 

ความมีสวนรวมการบริหารในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาโดยใชการบริหารเชิงกลยุทธและการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ สื่อสาร ที่มีศักยภาพ เปนไปตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในหลวง

รัชกาลที่ 9  ที่วา การระเบิดจากขางใน พระองคทรงมุงเนนเรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสวา “ตองระเบิดจากขางใน” 

หมายความวา ตองสรางความเขมแข็งใหคนในชุมชนที่เราเขาไปพัฒนา ใหมีสภาพพรอมที่จะรับการพัฒนา

เสียกอน แลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก มิใชการนำเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอก 

เขาไปหาชุมชนหมูบานที่ยังไมทันไดมีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว  และการมีสวนรวม พระองคทรงเปน 

นักประชาธิปไตย จึงทรงนำ “ประชาพิจารณ” มาใชในการบริหาร เพื่อเปดโอกาสใหสาธารณชน ประชาชน  

หรือเจาหนาที่ทุกระดับไดมารวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะตองคำนึงถึงความคิดเห็นของ

ประชาชน หรือความตองการของสาธารณชน ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งวา “...สำคัญที่สุดตองหัด

ทำใจใหกวางขวาง หนักแนน รูจักรับฟงความคิดเห็น แมกระทั่งความวิพากษวิจารณจากผูอื่นอยางฉลาด 

เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้น แทจริง คือ การระดมสติปญญาและประสบการณอันหลากหลาย  

มาดำเนินการบริหารงานใหประสบความสำเร็จที่สมบูรณนั่นเอง” (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ, 2557)  อยางไรก็ตามในการขับเคลื ่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเร ียน  

จะตองมีการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับบุคคล ชุมชน และสถาบันการศึกษาอ่ืน ซึ่งเปนไปตาม

แนวทางของระบบราชการ 4.0 ที่วา ความสำเร็จของการพัฒนาไปสูระบบราชการ 4.0 ตองอาศัยปจจัย 

การประสานพลังระหวางภาครัฐและภาคสวนอื่น ๆ ในสังคม (Collaboration) เปนการยกระดับการทำงาน 

ใหสูงขึ ้นไปกวาการประสานงานกัน (Coordination) หรือทำดวยกัน (Cooperation)  ไปสู การรวมมือกัน 

(Collaboration) อยางแทจริง โดยจัดระบบใหมีการวางแผนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่

ตองการรวมกัน มีการระดมและนำเอาทรัพยากร ทุกชนิดเขามาแบงปนและใชประโยชนรวมกัน  

มีการยอมรับ ความเสี่ยงและรับผิดชอบตอผลสำเร็จที่เกิดขึ้นรวมกันเพื่อพัฒนาประเทศหรือแกปญหา 

ความตองการของประชาชนที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น จนไมมีภาคสวนใดในสังคมจะสามารถ
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ดำเนินการไดลุล วงดวยตนเองโดยลำพังอีกตอไป (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560)  

สอดคลองกับงานวิจัยของกิตติมา มั่นคิด และ ประณีต วิบูลยประพันธ (2558) ไดศึกษาปจจัยที ่สงผลตอ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดแมฮองสอน พบวา ความสัมพันธ 

ระหวางปจจัย ดานชุมชน ดานครูผู สอน และดานผู บริหารสงผลกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของสถานศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง โดยมีความสัมพันธในทิศทางบวก  

อยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของบรรเจิด สระปญญา และคณะ (2562) ไดศึกษา

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวทาง LKS SMART School Model โดยใชการจัดการความรู  

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผลการวิจัย พบวา นักเรียน ผูปกครอง ผูบริหารและ 

คณะครู มีความพึงพอใจตอการพัฒนารูปแบบบริหารงานวิชาการตามแนวทาง LKS Smart School Model 

โดยใชการจัดการความรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยพบวา ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.78 การแปลผลอยูในระดับดีมาก 

  

3. ขอเสนอแนะ 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนา

คุณภาพงานวิชาการของโรงเรียน  

 3.1 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชขับเคลื่อนคุณภาพงานวิชาการ  

  จากการวิจัย พบวา รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศริินทร

รมเกลา มีผลการดำเนินการดานประสิทธิผลคุณภาพผูเรียน และความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของดีขึ้น 

อยางไรก็ตาม หากจะใหมีการนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา ไปใชใหเกิดความยั่งยืน ผูว ิจัยขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

งานวิชาการ ดังนี ้

  3.1.1 ผู นำบริหารและวิชาการ ควรตระหนักและใหความสำคัญในมิติการสราง

สัมพันธภาพที่ดีแกครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน และมิติการประสานความรวมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาอื ่น สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และ 

สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาครู และบุคลากรใหมีสมรรถนะและทักษะดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น 

เพื่อใหกลไกการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียนมีความเขมแข็ง และประสบผลสำเร็จ

อยางตอเนื่อง 

         3.1.2 ในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ควรสรางกลไกเชิงระบบ 

ในการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียนเพ่ือใหการความยั่งยืน (Sustainability)  

โดยมีการกำกับจากผู บริหาร ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการ และความรวมมือจากครู นักเรียน ผู ปกครอง  

และชุมชน 
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  3.1.3 ควรใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

เปนนวัตกรรม เครื ่องมือ และกลไกในการตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานวิชาการของสถานศึกษา 

เพื่อการเรียนรูอยางเปนระบบ ตอเนื่อง ตลอดจนใชเปนกรอบแนวทางในการสังเคราะหผลงานของสถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาขีดความสามารถของครู นักเรียนเพื่อใหเกิดความยั่งยืน 

ในการบริหารจัดการงานวิชาการของสถานศึกษาอยางยั่งยืน 

  3.1.4 ควรมีการพัฒนาฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ

และการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยอาจจัดเก็บและประมวลผลขอมูลผานระบบคลาวด 

(Cloud Computing) เพื่อการนำมาวางแผน พัฒนา และกำกับติดตามการจัดการศึกษา การบริหารงาน 

ในสถานศึกษา และการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน อยางมีทิศทางที่สอดคลองกับสถานการณ

ในปจจุบันและอนาคต 

  3.1.5 ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน ใหรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในบริบทของเทคโนโลยีดิจิทัลและการคุกคามของโรคอุบัติใหม 

(COVID-19) 

 3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

   3.2.1  ควรศึกษาเชิงลึกถึงปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการ เพื่อนำมา

เชื่อมโยงกับรูปแบบการขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

   3.2.2  ควรนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียนไปขยายผลและนำไปปรับใช 

ในสถานศึกษาอื ่นในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เพื ่อใหรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการเปนมาตรฐานสามารถใชเปนแนวทางใหกับสถานศึกษาอื่นตอไป  
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รายชื่อผูทรงคณุวุฒิ 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ 

ตราจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 

1. รายชื่อผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามสภาพปจจุบันและปญหาการบริหาร 

    งานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ประกอบดวย 

    1.1 รศ.ดร.ภัทราพร เกษสังข  อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ 

                     เปนอาจารยพิเศษสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย              

    1.2 รศ.ดร.พรสวรรค ศิริกัญจนาภรณ  อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

                     มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย และอาจารยพิเศษ 

                      สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย              

   1.3 ดร.สันตธวัช ศรีคำแท ผูอำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  

รัชดา วิทยฐานะ ผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

 

2. รายชื่อผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณและแบบสอบถามความพึงพอใจ 

    ของผูที่มีสวนเกี่ยวของที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน ประกอบดวย 

2.1 ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ         ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

                                       มัธยมศกึษานครราชสีมา เขต 31 วิทยฐานะ 

                                       ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาเชี่ยวชาญ 

2.2 รศ. ดร.อำนวย ทองโปรง อาจารยประจำภาควิชาบริหารการศึกษาและ 

                  อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

  2.3 ดร. สุนันทวิทย  พลอยขาว     อดีตผูอำนวยการเชี่ยวชาญ       

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สำนกังานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
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ภาคผนวก ข 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ  
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญสอบทานรูปแบบการบริหารวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

 

1. ดร. สมใจ  วิเศษทักษิณ  ผูอำนวยสำนักงานเขตการพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 วิทยฐานะ  

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ   

2. รศ. ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ  อดีตผูอำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและ 

                                          จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

 3. รศ. ดร.ภัทราพร    เกษสังข         อาจารยสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

                              คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย              

4. รศ. ดร.พรสวรรค ศิริกัญจนาภรณ  อาจารยสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

                                             คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย              

5. ดร.โสภณ  กมล   อดีตผูอำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

     สำนักงานเขตการพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

                                          กรุงเทพมหานคร เขต 1  
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ภาคผนวก ค 

                  หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิและหนังสือขอสัมภาษณ 
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ที ่ ศธ ๐๔๒๓๒.๑๑/ว ๖๘๙      โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

เลขที่  ๒ ไอซีดี ๘  แขวงคลอง
สามประเวศเขตลาดกระบัง  
กรุงเทพฯ  ๑๐๕๒๐ 

           ๒  พฤษภาคม  2562 
 

เรื่อง  ขออนุเคราะหเปนผูทรงคณุวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เรียน  คณะบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. แบบสอบถามสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทร 

                          รมเกลา              จำนวน ๑ ฉบับ 
 

  ดวย นายพิทักษ  เอ็นดู  ตำแหนง  ผูอำนวยการสถานศกึษา วิทยฐานะ ผูอำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  ไดดำเนินศึกษาวิจัยสภาพปจจุบันและปญหาการบริหาร 

งานวิชาการของโรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา เพ่ือประกอบเปนขอมูลในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ

ในโรงเรียน 

  ทั ้งนี ้ เพื ่อใหการการดำเนินการศึกษาสำเร็จไดดวยดี ใครขอความอนุเคราะห

บุคลากรทาน  คือ รศ. ดร.ภัทราพร เกษสังข เปนเปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ที่ใชในการศกึษาวิจัย และขอขอบพระคุณทาน มา ณ โอกาสนี ้
 

    จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุเคราะห  

 ขอแสดงความนับถือ 

 
                 
                                               (นายพิทักษ  เอ็นดู)         
                                   ผูอำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 
 
กลุมบริหารวิชาการ  
โทร. ๐๒–๗๓๗–๘๙๑9–๒๐   ตอ  ๑1๔ 
โทรสาร  02–360–9287 
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ที ่ ศธ ๐๔๒๓๒.๑๑/ว ๖๘๙      โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

เลขที่  ๒ ไอซีดี ๘  แขวงคลอง
สามประเวศเขตลาดกระบัง  
กรุงเทพฯ  ๑๐๕๒๐ 

            ๒  พฤษภาคม  2562 
 

เรื่อง  ขออนุเคราะหเปนผูทรงคณุวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เรียน  คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
              

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. แบบสอบถามสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทร 

                          รมเกลา              จำนวน ๑ ฉบับ 
 

  ดวย นายพิทักษ  เอ็นดู  ตำแหนง  ผูอำนวยการสถานศกึษา วิทยฐานะ ผูอำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  ไดดำเนินศึกษาวิจัยสภาพปจจุบันและปญหาการบริหาร 

งานวิชาการของโรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา เพ่ือประกอบเปนขอมูลในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ

ในโรงเรียน 

  ทั ้งนี ้ เพื ่อใหการการดำเนินการศึกษาสำเร็จไดดวยดี ใครขอความอนุเคราะห

บุคลากรทาน  คือ รศ. ดร.พรสวรรค ศิริกัญจนาภรณ เปนเปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย และขอขอบพระคุณทาน มา ณ โอกาสนี ้
 
 

    จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุเคราะห  

 ขอแสดงความนับถือ 

 
                 
                                               (นายพิทักษ  เอ็นดู)         
                                   ผูอำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 
 
กลุมบริหารวิชาการ  
โทร. ๐๒–๗๓๗–๘๙๑9–๒๐   ตอ  ๑1๔ 
โทรสาร  02–360–9287 
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ที ่ ศธ ๐๔๒๓๒.๑๑/ว ๖๘๙      โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

เลขที่  ๒ ไอซีดี ๘  แขวงคลอง
สามประเวศเขตลาดกระบัง  
กรุงเทพฯ  ๑๐๕๒๐ 

            ๒  พฤษภาคม  2562 
 

เรื่อง  ขออนุเคราะหเปนผูทรงคณุวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ รัชดา 
              

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. แบบสอบถามสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทร 

                          รมเกลา              จำนวน ๑ ฉบับ 
 

  ดวย นายพิทักษ  เอ็นดู  ตำแหนง  ผูอำนวยการสถานศกึษา วิทยฐานะ ผูอำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  ไดดำเนินศึกษาวิจัยสภาพปจจุบันและปญหาการบริหาร 

งานวิชาการของโรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา เพ่ือประกอบเปนขอมูลในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ

ในโรงเรียน 

  ทั้งนี้ เพื่อใหการการดำเนินการศึกษาสำเร็จไดดวยดี ใครขอความอนุเคราะหจาก

ทาน เป นเปนผู ทรงคุณว ุฒ ิในการตรวจสอบคุณภาพเคร ื ่องมือที ่ใช ในการศึกษาว ิจ ัย และ
ขอขอบพระคุณทาน มา ณ โอกาสนี ้
 
 

    จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุเคราะห  

 ขอแสดงความนับถือ 

 
                 
                                               (นายพิทักษ  เอ็นดู)         
                                   ผูอำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 
กลุมบริหารวิชาการ  
โทร. ๐๒–๗๓๗–๘๙๑9–๒๐   ตอ  ๑1๔ 
โทรสาร  02–360–9287 
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ที ่ ศธ ๐๔๒๓๒.๑๑/ว ๗๙๐      โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

เลขที่  ๒ ไอซีดี ๘  แขวงคลอง 

สามประเวศ เขตลาดกระบัง   

                 กรุงเทพฯ  ๑๐๕๒๐ 

                ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เรียน  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
 

  ดวย นายพิทักษ  เอ็นดู  ตำแหนง  ผูอำนวยการสถานศกึษา วิทยฐานะ ผูอำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  ไดจัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบ

การบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผู เรียน โรงเรียนเทพศิรินทรร มเกลา เพื ่อประกอบเปนขอมูล 

ในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

  ในการนี ้ เพ ื ่อให การจ ัดทำผลงานทางวิชาการสำเร ็จได ด วยด ี ข าพเจ าใคร 

ขอความอนุเคราะหทานขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื ่องมือที ่ใช 

ในการวิจัยในครั ้งนี ้ ใหคำแนะนำและเปนที ่ปรึกษาในการจัดทำผลงานทางวิชาการดังกลาว  

และขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ 
 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห  

 ขอแสดงความนับถือ 

 
                 
                                                         

   (นายพิทักษ  เอ็นดู)         
                                   ผูอำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 
กลุมบริหารวิชาการ  
โทร. ๐๒–๗๓๗–๘๙๑9–๒๐   ตอ  ๑1๔ 
โทรสาร  02–360–9287 
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ที ่ ศธ ๐๔๒๓๒.๑๑/ว ๗๙๐      โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

เลขที่  ๒ ไอซีดี ๘  แขวงคลอง 

สามประเวศ เขตลาดกระบัง   

                 กรุงเทพฯ  ๑๐๕๒๐ 

                ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เรียน  อธิการบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

  ดวย นายพิทักษ  เอ็นดู  ตำแหนง  ผูอำนวยการสถานศกึษา วิทยฐานะ ผูอำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  ไดจัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบ

การบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผู เรียน โรงเรียนเทพศิรินทรร มเกลา เพื ่อประกอบเปนขอมูล 

ในการพัฒนารปูแบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

  ในการนี ้ เพ ื ่อให การจ ัดทำผลงานทางวิชาการสำเร ็จได ด วยด ี ข าพเจ าใคร 

ขอความอนุเคราะหบุคลากรทาน คือ รศ. ดร.อำนวย ทองโปรง เปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ใหคำแนะนำและเปนที่ปรึกษาในการจัดทำผลงานทางวิชาการ

ดังกลาว และขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี ้
 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห  

 ขอแสดงความนับถือ 

 
                 
                                                         

   (นายพิทักษ  เอ็นดู)         
                                   ผูอำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 
 
 
กลุมบริหารวิชาการ  
โทร. ๐๒–๗๓๗–๘๙๑9–๒๐   ตอ  ๑1๔ 
โทรสาร  02–360–9287 
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ที ่ ศธ ๐๔๒๓๒.๑๑/ว ๗๙๐      โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

เลขที่  ๒ ไอซีดี ๘  แขวงคลอง 

สามประเวศ เขตลาดกระบัง   

                 กรุงเทพฯ  ๑๐๕๒๐ 

                ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เรียน  ดร. สุนันทวิทย  พลอยขาว  อดีตผูอำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม     

  ดวย นายพิทักษ  เอ็นดู  ตำแหนง  ผูอำนวยการสถานศกึษา วิทยฐานะ ผูอำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  ไดจัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบ

การบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผู เรียน โรงเรียนเทพศิรินทรร มเกลา เพื ่อประกอบเปนขอมูล 

ในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

  ในการนี ้ เพ ื ่อให การจ ัดทำผลงานทางวิชาการสำเร ็จได ด วยด ี ข าพเจ าใคร 

ขอความอนุเคราะหทานขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื ่องมือที ่ใช 

ในการวิจัยในครั ้งนี ้ ใหคำแนะนำและเปนที ่ปรึกษาในการจัดทำผลงานทางวิชาการดังกลาว  

และขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ 
 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห  

 ขอแสดงความนับถือ 

 
                 
                                                         

   (นายพิทักษ  เอ็นดู)         
                                   ผูอำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 
 
กลุมบริหารวิชาการ  
โทร. ๐๒–๗๓๗–๘๙๑9–๒๐   ตอ  ๑1๔ 
โทรสาร  02–360–9287 
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ที ่ ศธ ๐๔๒๓๒.๑๑/ว ๗๙๗      โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

เลขที่  ๒ ไอซีดี ๘  แขวงคลอง
สามประเวศเขตลาดกระบัง  
กรุงเทพฯ  ๑๐๕๒๐ 

          ๒๕ ธันวาคม  2562 
เรื่อง  ขออนุญาตสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

เรียน  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. แบบสัมภาษณ   จำนวน ๑ ฉบับ 
 

  ดวย นายพิทักษ  เอ็นดู  ตำแหนง  ผูอำนวยการสถานศกึษา วิทยฐานะ ผูอำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  ไดจัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบ

การบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผู เรียน โรงเรียนเทพศิรินทรร มเกลา เพื ่อประกอบเปนขอมูล 

ในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

  ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดทำผลงานทางวิชาการสำเร็จไดดวยดี ใครขอความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะจากทาน และบุคลากรในสังกัดประกอบดวย 1) นางสาวกนิษฐา  ทองเลิศ  รอง

ผู อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  2) นางสาวมาเร ียม ซอหมัด  

ศึกษานิเทศก ซึ ่งเปนผู มีความรู  ความสามารถ และมีประสบการณดานการบริหารการศึกษา  

โดยเฉพาะดานการบริหารวิชาการในสถานศึกษา  จึงขออนุญาตสัมภาษณทาน ทั้งนี้ผู สัมภาษณจะ
ประสานวัน–เวลาที่ทานสะดวกในการใหสัมภาษณอึกครั้งหนึ่ง และขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี ้
 

    จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตในการสัมภาษณ  

 ขอแสดงความนับถือ 

 
                 
                                               (นายพิทักษ  เอ็นดู)         
                                   ผูอำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 
 
 

กลุมบริหารวิชาการ  
โทร. ๐๒–๗๓๗–๘๙๑9–๒๐   ตอ  ๑1๔ 
โทรสาร  02–360–9287 
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ที ่ ศธ ๐๔๒๓๒.๑๑/ว ๗๙๗      โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

เลขที่  ๒ ไอซีดี ๘  แขวงคลอง
สามประเวศเขตลาดกระบัง  
กรุงเทพฯ  ๑๐๕๒๐ 

          ๒๕ ธันวาคม  2562 

เรื่อง  ขออนุญาตสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. แบบสัมภาษณ   จำนวน ๑ ฉบับ 
 

  ดวย นายพิทักษ  เอ็นดู  ตำแหนง  ผูอำนวยการสถานศกึษา วิทยฐานะ ผูอำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  ไดจัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบ

การบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผู เรียน โรงเรียนเทพศิรินทรร มเกลา เพื ่อประกอบเปนขอมูล 

ในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

  ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดทำผลงานทางวิชาการสำเร็จไดดวยดี ใครขอความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะจากทาน ซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณดานการบริหารการศึกษา  
โดยเฉพาะดานการบริหารวิชาการในสถานศึกษา จึงขออนุญาตสัมภาษณทาน ทั้งนี้ผู สัมภาษณจะ
ประสานวัน–เวลาที่ทานสะดวกในการใหสัมภาษณอึกครั้งหนึ่ง และขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี ้
 

    จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตในการสัมภาษณ  

 ขอแสดงความนับถือ 

 
                 
                                               (นายพิทักษ  เอ็นดู)         
                                   ผูอำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 
 
กลุมบริหารวิชาการ  
โทร. ๐๒–๗๓๗–๘๙๑9–๒๐   ตอ  ๑1๔ 
โทรสาร  02–360–9287 
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ที ่ ศธ ๐๔๒๓๒.๑๑/ว ๗๙๗      โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

เลขที่  ๒ ไอซีดี ๘  แขวงคลอง
สามประเวศเขตลาดกระบัง  
กรุงเทพฯ  ๑๐๕๒๐ 

          ๒๕ ธันวาคม  2562 

เรื่อง  ขออนุญาตสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. แบบสัมภาษณ   จำนวน ๑ ฉบับ 
 

  ดวย นายพิทักษ  เอ็นดู  ตำแหนง  ผูอำนวยการสถานศกึษา วิทยฐานะ ผูอำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  ไดจัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบ

การบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผู เรียน โรงเรียนเทพศิรินทรร มเกลา เพื ่อประกอบเปนขอมูล 

ในการพัฒนารปูแบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

  ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดทำผลงานทางวิชาการสำเร็จไดดวยดี ใครขอความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะจากทาน ซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณดานการบริหารการศึกษา  
โดยเฉพาะดานการบริหารวิชาการในสถานศึกษา จึงขออนุญาตสัมภาษณทาน ทั้งนี้ผู สัมภาษณจะ
ประสานวัน–เวลาที่ทานสะดวกในการใหสัมภาษณอึกครั้งหนึ่ง และขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี ้
 

    จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตในการสัมภาษณ  

 ขอแสดงความนับถือ 

 
                 
                                               (นายพิทักษ  เอ็นดู)         
                                   ผูอำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 
 
กลุมบริหารวิชาการ  
โทร. ๐๒–๗๓๗–๘๙๑9–๒๐   ตอ  ๑1๔ 
โทรสาร  02–360–9287 
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ที ่ ศธ ๐๔๒๓๒.๑๑/ว ๗๙๗      โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

เลขที่  ๒ ไอซีดี ๘  แขวงคลอง
สามประเวศเขตลาดกระบัง  
กรุงเทพฯ  ๑๐๕๒๐ 

          ๒๕ ธันวาคม  2562 

เรื่อง  ขออนุญาตสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. แบบสัมภาษณ   จำนวน ๑ ฉบับ 
 

  ดวย นายพิทักษ  เอ็นดู  ตำแหนง  ผูอำนวยการสถานศกึษา วิทยฐานะ ผูอำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  ไดจัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบ

การบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผู เรียน โรงเรียนเทพศิรินทรร มเกลา เพื ่อประกอบเปนขอมูล 

ในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

  ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดทำผลงานทางวิชาการสำเร็จไดดวยดี ใครขอความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะจากทาน ซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณดานการบริหารการศึกษา  
โดยเฉพาะดานการบริหารวิชาการในสถานศึกษา จึงขออนุญาตสัมภาษณทาน ทั้งนี้ผู สัมภาษณจะ
ประสานวัน–เวลาที่ทานสะดวกในการใหสัมภาษณอึกครั้งหนึ่ง และขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี ้
 

    จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตในการสัมภาษณ  

 ขอแสดงความนับถือ 

 
                 
                                               (นายพิทักษ  เอ็นดู)         
                                   ผูอำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 
 
 
กลุมบริหารวิชาการ  
โทร. ๐๒–๗๓๗–๘๙๑9–๒๐   ตอ  ๑1๔ 
โทรสาร  02–360–9287 
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ที ่ ศธ ๐๔๒๓๒.๑๑/ว ๗๙๗      โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

เลขที่  ๒ ไอซีดี ๘  แขวงคลอง
สามประเวศเขตลาดกระบัง  
กรุงเทพฯ  ๑๐๕๒๐ 

          ๒๕ ธันวาคม  2562 

เรื่อง  ขออนุญาตสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

เรียน  นางนงพะงา  เรืองฤทธิ์ชาญกุล 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. แบบสัมภาษณ   จำนวน ๑ ฉบับ 
 

  ดวย นายพิทักษ  เอ็นดู  ตำแหนง  ผูอำนวยการสถานศกึษา วิทยฐานะ ผูอำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  ไดจัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบ

การบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผู เรียน โรงเรียนเทพศิรินทรร มเกลา เพื ่อประกอบเปนขอมูล 

ในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

  ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดทำผลงานทางวิชาการสำเร็จไดดวยดี ใครขอความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะจากทาน ซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณดานการบริหารการศึกษา  
โดยเฉพาะดานการบริหารวิชาการในสถานศึกษา จึงขออนุญาตสัมภาษณทาน ทั้งนี้ผู สัมภาษณจะ
ประสานวัน–เวลาที่ทานสะดวกในการใหสัมภาษณอึกครั้งหนึ่ง และขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี ้
 

    จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตในการสัมภาษณ  

 ขอแสดงความนับถือ 

 
                 
                                               (นายพิทักษ  เอ็นดู)         
                                   ผูอำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 
 
 
กลุมบริหารวิชาการ  
โทร. ๐๒–๗๓๗–๘๙๑9–๒๐   ตอ  ๑1๔ 
โทรสาร  02–360–9287 
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ภาคผนวก ง 

             หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญ 
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ที ่ ศธ ๐๔๒๓๒.๑๑/ว ๑๐      โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

เลขที่  ๒ ไอซีดี ๘  แขวงคลอง
สามประเวศเขตลาดกระบัง  
กรุงเทพฯ  ๑๐๕๒๐ 

          ๒๐  มกราคม  256๓ 
 

เรื่อง  ขออนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญสอบทานรูปแบบการบริหารวิชาการฯ 

เรียน  ผูอำนวยการสำนักงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 1 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. รางองคประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน จำนวน ๑ ฉบับ 
 

  ดวย นายพิทักษ  เอ็นดู  ตำแหนง  ผูอำนวยการสถานศกึษา วิทยฐานะ ผูอำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  ไดจัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบ

การบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผู เรียน โรงเรียนเทพศิรินทรร มเกลา เพื ่อประกอบเปนขอมูล 

ในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

  ทั้งนี้ เพ่ือใหการจัดทำผลงานทางวิชาการสำเร็จไดดวยด ีใครขอความอนุเคราะหจาก

ทานเปนผูสอบทานรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา และ

ขอขอบพระคุณทาน มา ณ โอกาสนี ้
 

    จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุเคราะห  

 ขอแสดงความนับถือ 

 
                 
                                               (นายพิทักษ  เอ็นดู)         
                                   ผูอำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 
 
 
 
กลุมบริหารวิชาการ  
โทร. ๐๒–๗๓๗๘๙๑9–๒๐   ตอ  ๑1๔ 
โทรสาร  02–3609–287 
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ที ่ ศธ ๐๔๒๓๒.๑๑/ว ๑๐      โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

เลขที่  ๒ ไอซีดี ๘  แขวงคลอง
สามประเวศเขตลาดกระบัง  
กรุงเทพฯ  ๑๐๕๒๐ 

          ๒๐  มกราคม  256๓ 
 

เรื่อง  ขออนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญสอบทานรูปแบบการบริหารวิชาการฯ 

เรียน  คณะบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. รางองคประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน จำนวน ๑ ฉบับ 
 

  ดวย นายพิทักษ  เอ็นดู  ตำแหนง  ผูอำนวยการสถานศกึษา วิทยฐานะ ผูอำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  ไดจัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบ

การบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผู เรียน โรงเรียนเทพศิรินทรร มเกลา เพื ่อประกอบเปนขอมูล 

ในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

  ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดทำผลงานทางวิชาการสำเร็จไดดวยดี ใครขอความอนุเคราะห

บุคลากรทาน  คือ รศ. ดร.ภัทราพร เกษสังข เปนผูสอบทานรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา และขอขอบพระคุณทาน มา ณ โอกาสนี ้
 

    จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุเคราะห  

 ขอแสดงความนับถือ 

 
                 
                                               (นายพิทักษ  เอ็นดู)         
                                   ผูอำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 
 
กลุมบริหารวิชาการ  
โทร. ๐๒–๗๓๗๘๙๑9–๒๐   ตอ  ๑1๔ 
โทรสาร  02–3609–287 
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ที ่ ศธ ๐๔๒๓๒.๑๑/ว ๑๐      โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

เลขที่  ๒ ไอซีดี ๘  แขวงคลอง
สามประเวศเขตลาดกระบัง  
กรุงเทพฯ  ๑๐๕๒๐ 

          ๒๐  มกราคม  256๓ 
 

เรื่อง  ขออนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญสอบทานรูปแบบการบริหารวิชาการฯ 

เรียน  คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
              

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. รางองคประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน จำนวน ๑ ฉบับ 
 

  ดวย นายพิทักษ  เอ็นดู  ตำแหนง  ผูอำนวยการสถานศกึษา วิทยฐานะ ผูอำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  ไดจัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบ

การบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผู เรียน โรงเรียนเทพศิรินทรร มเกลา เพื ่อประกอบเปนขอมูล 

ในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

  ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดทำผลงานทางวิชาการสำเร็จไดดวยดี ใครขอความอนุเคราะห

บุคลากรทาน  คือ รศ. ดร.พรสวรรค ศริิกัญจนาภรณ เปนผูสอบทานรูปแบบการบริหารงานวิชาการสู

คุณภาพผูเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา และขอขอบพระคุณทาน มา ณ โอกาสนี้ 

 
 

    จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุเคราะห  

 ขอแสดงความนับถือ 

 
                 
                                               (นายพิทักษ  เอ็นดู)         
                                   ผูอำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 
 
กลุมบริหารวิชาการ  
โทร. ๐๒–๗๓๗๘๙๑9–๒๐   ตอ  ๑1๔ 
โทรสาร  02–360–9287 
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ที ่ ศธ ๐๔๒๓๒.๑๑/ว ๑๐      โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

เลขที่  ๒ ไอซีดี ๘  แขวงคลอง
สามประเวศเขตลาดกระบัง  
กรุงเทพฯ  ๑๐๕๒๐ 

          ๒๐  มกราคม  256๓ 
 

เรื่อง  ขออนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญสอบทานรูปแบบการบริหารวิชาการฯ 

เรียน  ผูอำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. รางองคประกอบรูปแบบการบริหารวิชาการสูคุณภาพผูเรียน     จำนวน ๑ ฉบับ 
 

  ดวย นายพิทักษ  เอ็นดู  ตำแหนง  ผูอำนวยการสถานศกึษา วิทยฐานะ ผูอำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  ไดจัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบ

การบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผู เรียน โรงเรียนเทพศิรินทรร มเกลา เพื ่อประกอบเปนขอมูล 

ในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

  ทั้งนี้ เพ่ือใหการจัดทำผลงานทางวิชาการสำเร็จไดดวยด ีใครขอความอนุเคราะหจาก

ทานเปนผูสอบทานรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา และ

ขอขอบพระคุณทาน มา ณ โอกาสนี ้
 

    จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุเคราะห  

 ขอแสดงความนับถือ 

 
                 
                                               (นายพิทักษ  เอ็นดู)         
                                   ผูอำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 
 
 
 
กลุมบริหารวิชาการ  
โทร. ๐๒–๗๓๗๘๙๑9–๒๐   ตอ  ๑1๔ 
โทรสาร  02 3609287 
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ที ่ ศธ ๐๔๒๓๒.๑๑/ว ๑๐      โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

เลขที่  ๒ ไอซีดี ๘  แขวงคลอง
สามประเวศเขตลาดกระบัง  
กรุงเทพฯ  ๑๐๕๒๐ 

          ๒๐  มกราคม  256๓ 
 

เรื่อง  ขออนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญสอบทานรูปแบบการบริหารวิชาการฯ 

เรียน  ดร.โสภณ  กมล อดีตผูอำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษา  
      

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. รางองคประกอบรูปแบบการบริหารวิชาการสูคุณภาพผูเรียน     จำนวน ๑ ฉบับ 
 

  ดวย นายพิทักษ  เอ็นดู  ตำแหนง  ผูอำนวยการสถานศกึษา วิทยฐานะ ผูอำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  ไดจัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบ

การบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผู เรียน โรงเรียนเทพศิรินทรร มเกลา เพื ่อประกอบเปนขอมูล 

ในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

  ทั้งนี้ เพ่ือใหการจัดทำผลงานทางวิชาการสำเร็จไดดวยด ีใครขอความอนุเคราะหจาก

ทานเปนผูสอบทานรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา และ

ขอขอบพระคุณทาน มา ณ โอกาสนี ้
 

    จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุเคราะห  

 ขอแสดงความนับถือ 

 
                 
                                               (นายพิทักษ  เอ็นดู)         
                                   ผูอำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 
 
 
 
กลุมบริหารวิชาการ  
โทร. ๐๒–๗๓๗๘๙๑9–๒๐   ตอ  ๑1๔ 
โทรสาร  02 3609287 
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ภาคผนวก  จ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

257 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง สภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

…………………………………………………… 

คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามนี้ใชกับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ

ปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปน

ประโยชนตอแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาตอไป   
 

แบบสอบถามชุดนี้  แบงออกเปน 4 ตอน  ดังนี ้

 ตอนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2  สภาพปจจุบันดานการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 ตอนที่ 3  ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะอื่น ๆ  

 

 ขอใหทานอนุเคราะหขอมูลแบบสอบถามนี้ทุกขอตามสภาพจริง โดยแตละขอตอบไดเพียง 1 คำตอบ 

เพ่ือใหแบบสอบถามสมบูรณ และใหการวิจัยมีผลสรุปนาเชื่อถือ สามารถนำไปใชประโยชนไดจริง  
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ตอนท่ี 1 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

.................................................................................................................................. 
 

คำชี้แจง    โปรดทำเครื่องหมาย  ในวงเล็บหนาขอความที่ตรงกับสภาพจริงของทานมากที่สุด 

 

1.  เพศ 

 (........)  1.  ชาย 

 (........)  2.  หญิง 

 

2.  วุฒิการศึกษา 

 (........)  1.  ปริญญาตร ี

 (........)  2.  ปริญญาโท 

 (........)  3.  ปริญญาเอก 

 

3.  ประสบการณการทำงาน 

 (........)  1.  ตั้งแต 1–9 ป 

 (........)  2.  ตั้งแต 10–19 ป 

 (........)  3.  ตั้งแต 20 ปขึ้นไป 
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ตอนท่ี 2 

แบบสอบถามสภาพปจจุบันดานการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

............................................................................................................................................................. 

คำชี้แจง โปรดกรอกขอความตามขอคิดเห็นของทาน ซึ่งขอคิดเห็นนี้จะไมมีผลเสียตอผูตอบ

แบบสอบถามนี้ แตอยางใด 

1. สภาพปจจุบันดานการบริหารงานวิชาการ 

   ปจจัยภายใน  

1) กลยุทธ (Strategy)   

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) โครงสรางองคการ (Structure) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………   

3) ระบบองคการ (System) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………   

4) ทักษะและประสบการณ (Skills)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5) คุณคารวม (Shared Value)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) อัตรากำลังคน (Staff) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   7) รูปแบบการบริหารจัดการ (Style of Management)   

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………   

   ปจจัยภายนอก  

   1) พฤติกรรมผูรับบริการ (Consumer   Behavior) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………     

   2) นโยบายการศึกษา (Political)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

   3) งบประมาณ (Economic)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………   



 
 
 
 
 

261 

   4) สังคม (Social)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………   

   5) เทคโนโลยี (Technology)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

262 

ตอนท่ี 3 

แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

............................................................................................................................................................. 

คำชี้แจง     

 แบบสอบถามตอนนีเ้ปนการบรรยายสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีนเทพศิรินทร

รมเกลา โปรดใหขอมูลเก่ียวกับปญหาการบริหารงานวิชาการ โดยตอบขอคำถามแตละขอเพียง 1 

คำตอบ แลวเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคดิเห็นของทานมากที่สุด โดยมีใหเลือก 

ดังนี้ 

  5 หมายถึง  ปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมากที่สุด 

  4 หมายถึง  ปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก 

  3 หมายถึง  ปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับปานกลาง 

  2 หมายถึง  ปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอย 

  1 หมายถึง  ปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอยที่สุด 
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ที ่ การบริหารงานวิชาการ 
ระดับปญหา 

5 4 3 2 1 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

1.1 การบริหารการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให

สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

     

1.2 การสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดทำ

หลักสูตรสถานศึกษา 

     

1.3 การจัดทำโครงสรางหลักสูตรสถานศกึษาและสาระ

การเรียนรูตาง ๆ 

     

1.4 การนำหลักสูตรไปใชในสถานศึกษา      

1.5 การนิเทศหลักสูตรสถานศึกษา      

1.6 การประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา      

1.7 การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา      

1.8 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      

 ภาพรวมดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      

2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

2.1 การสงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู 

     

2.2 การจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน

สำคัญ 

     

2.3 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับความ

สนใจ ความถนัดของผูเรียน 

     

2.4 การนำภูมิปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

     

2.5 การนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูของ

คร ู

     

 ภาพรวมดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู      
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ที ่ การบริหารงานวิชาการ 
ระดับปญหา 

5 4 3 2 1 

       3. ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 

3.1 การกำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผล

และประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษา 

     

3.2 การสงเสริมใหครูดำเนินการวัดผล ประเมินผลการ

เรียนรู โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง 
     

3.3 การเทียบโอนความรู ทักษะประสบการณผลการ

เรียนจากสถานศึกษาอื่น 
     

3.4 การสรางเคร ื ่องมือวัดผลและประเมินผลใหได

มาตรฐาน 
     

3.5 การพัฒนาเครื ่องมือวัดผลและประเมินผลใหได

มาตรฐาน 

     

 ภาพรวมดานการวัดผล ประเมินผล ฯ      

4.  ดานการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

4.1 ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใช

กระบวนการวิจัยที่เหมาะสม 

     

4.2 การแสวงหาวิธีการ แนวทาง หรือนวัตกรรม

การศกึษาท่ีหลากหลายในการแกปญหาการเรียน

การสอน และพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

     

4.3 การใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการแกปญหาและ

พัฒนาการเรียนการสอน 

     

4.4 การเผยแพรผลงานการวิจัยการศึกษากับ

สถานศึกษา องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืน ๆ 

     

 ภาพรวมดานการวิจัยและพัฒนาการศึกษา      
 

 

 

 



 
 
 
 
 

265 

ที ่ การบริหารงานวิชาการ 
ระดับปญหา 

5 4 3 2 1 

     5. ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลย ี

5.1 การศกึษาวิเคราะหความจำเปนในการผลิตสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลย ี

     

5.2 การจัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใชใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

     

5.3 การประเมินผลสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา 

     

5.4 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ

การศกึษา 

     

 ภาพรวมดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยี 

     

      6. ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 

6.1 การสำรวจแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา      

6.2 การจัดตั้งแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา      

6.3 การพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา      

6.4 การจัดทำทะเบียนแหลงเรียนรู      

6.5 การวางแผนการใชแหลงเรียนรู      

6.6 
การสนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอก

สถานศึกษา 

     

 ภาพรวมดานการพัฒนาแหลงเรียนรู      
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ที ่ การบริหารงานวิชาการ 
ระดับปญหา 

5 4 3 2 1 

7. ดานการนิเทศการศึกษา 

7.1 การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ

ครูในสถานศึกษา 

     

7.2 การแกปญหากระบวนการจัดการเรียนการสอน

ของครูในสถานศึกษา 

     

7.3 การสำรวจปญหาและความตองการนิเทศ      

7.4 การจัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศ      

7.5 การจัดทำเครื่องมือการนิเทศ      

7.6 การติดตาม ประเมินผลการนิเทศ      

7.7 การสรุปผลการนิเทศ      

7.8 การใหคำปรึกษา ชวยเหลือในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนของครู 

     

 ภาพรวมดานการนิเทศการศกึษา      

8. ดานการแนะแนวการศึกษา 

8.1 การจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ      

8.2 การจัดระบบแนะแนวทางอาชีพ      

8.3 การติดตามการแนะแนวการศึกษา      

8.4 การประเมินผลแนะแนวการศึกษา      

8.5 การประสานความรวมมือการแนะแนวการศึกษา

กับสถานศึกษาอื่น ๆ 

     

8.6 การแลกเปลี่ยนความรูประสบการณดานการแนะ

แนวการศึกษากับสถานศึกษาอื่น 

     

 ภาพรวมดานการแนะแนวการศึกษา      
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ที ่ การบริหารงานวิชาการ 
ระดับปญหา 

5 4 3 2 1 

      9. ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

9.1 การจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา      

9.2 
การกำหนดเปาหมายการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
     

9.3 การวางแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา      

9.4 
การปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศกึษา 
     

9.5 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 

     

9.6 การประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและ

หนวยงานอื่น ๆ  

     

 ภาพรวมดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ฯ      

10. ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน   

10.1 การสำรวจความตองการการจัดใหความรูแกชุมชน      

10.2 การสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมของโรงเรียน 

     

 ภาพรวมดานการสงเสริมความรูดานวิชาการ ฯ       

11. ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

11.1 การวางแผนประสานความรวมมือในการพัฒนา

งานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

     

11.2 การสรางเครือขายกับองคกรตาง ๆ และผูมีสวน

เก่ียวของ 

     

11.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนางานวิชาการกับ

สถานศึกษาอื่น 

     

11.4 การชวยเหลือพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน      

 ภาพรวมดานการประสานความรวมมือ ฯ      
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ที ่ การบริหารงานวิชาการ 
ระดับปญหา 

5 4 3 2 1 

12. ดานการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบคุคล ครอบครัวองคกร หนวยงาน  

            และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

12.1 

การสำรวจการจัดการศึกษา ความตองการในการรับ 

การสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล ครอบครัว 

องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืน 

     

12.2 

การประสาน ความรวมมือในการจัดการศึกษา

รวมกับบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และ

สถาบันอื่น 

     

12.3 

การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ 

การเรียนรูรวมกับบุคคล ครอบครัว องคกร 

หนวยงาน และสถาบันอื่น 

     

12.4 

การแลกเปลี่ยนการเรียนรูในการจัด การศึกษา

ของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และ

สถาบันอื่น 

     

12.5 

ภาพรวมการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก

บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบัน

อ่ืนที่จัดการศึกษา 

     

 ภาพรวมดานการสงเสริมสนับสนุน ฯ      

13 ภาพรวมการบริหารงานวิชาการทั้งหมด      

 

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะอื่น 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ 

       การบริหารงานวิชาการสูการพฒันาคุณภาพผูเรียน 
 

คำชี้แจง 1. แบบสัมภาษณความคิดเห็นนี้ใชสัมภาษณความคดิเห็นของ 

                     ผูบริหารการศึกษา  

  ผูบริหารสถานศกึษา  

  ศึกษานิเทศก 

  ครูผูสอน 

            2. มีประเด็นการสัมภาษณ จำนวน 5 ประเด็น  

            3. ผูสัมภาษณจัดทำรายงานการสัมภาษณโดยแยกเปนขอ ๆ แนบหลังแบบสัมภาษณนี้ 
 

1. เพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียน อะไรเปนกลไกในการขับเคลื่อนคุณภาพงานวิชาการ  ทั้ง 12 ดาน  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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2. ในความคิดเห็นของทานรูปแบบการบริหารงานวิชาการใหมีคณุภาพในโรงเรียนควรมีองคประกอบ

ในดานใดบาง

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมในการบริหารงานวิชาการ ควรมีอะไรบาง/และมีวิธีการนำมา

ปรับใชในสถานศึกษาอยางไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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4. การขับเคลื่อนคุณภาพงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพ ท่ีสงผลตอครูและนักเรียน ควรมีกลไกหรือ

วิธีการใหครูดำเนินการอยางไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

5. ความคิดเห็นอื่น ๆ ในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสูการพัฒนาผูเรียน  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

       

   ....................................................................ผูสัมภาษณ 

         (...................................................................) 

             วันที่สัมภาษณ............../................/................ 
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แบบบนัทึกสนทนากลุม (focus group)  

ประเด็นการสนทนา : การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา 

คำชี้แจง    

 การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการสู ค ุณภาพผู  เร ียน โรงเร ียนเทพศิร ินทรร มเกลา 

ประกอบดวย  ขั้นตอนดำเนินงานทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาสภาพปจจุบันและ

ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ขั้นตอนที่ 2 การสรางและใชรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ขั ้นตอนที่ 3 การประเมินผลการใชรูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการสูคณุภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ซึ ่งขั ้นตอนนี ้เปนขั ้นตอนที ่ 2 การสรางรูปแบบการบริหารวิชาการสู ค ุณภาพผู เร ียน  

โรงเรียนเทพศรินิทรรมเกลา โดยมีประเด็นการสนทนา ทั้งหมด 9 ประเด็น ดังนี้  

1. (ราง) รูปแบบการบริหารวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ทานเห็นดวยหรือไม 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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2. องคประกอบที่ 1 ผูนำการบริหารและวิชาการ (Chief : C) ทานเห็นดวยกับตัวชี้วัดที่สำคัญ 

ของผูนำการบริหารและวิชาการสูการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการและคุณภาพผูเรียนหรือไม อยางไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

3. องคประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารงานวิชาการ (Academic administration : A) ทานเห็น

ดวยกับตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการบริหารวิชาการเพ่ือการพัฒนาคณุภาพงานวิชาการและ

คุณภาพผูเรียนหรือไม อยางไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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4. องคประกอบที่ 3 การทำงานเปนทีม (Teamwork : T) ทานเห็นดวยกับตัวชี้วัดที่สำคัญของ 

การทำงานเปนทีมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการและคุณภาพผูเรียนหรือไม อยางไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

5. องคประกอบที่ 4 ขอบขายการบริหารงานวิชาการ (Academic Scope : S) ทานเห็นดวยกับ

ตัวชี้วัดที่สำคัญของขอบเขตการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียนหรือไม อยางไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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6. องคประกอบที ่ 5 ระบบดิจ ิทัลเพื ่อการบริหารงานวิชาการ (Digital for Academic Management : D)  

ทานเห็นดวยกับตัวชี้วัดที่สำคัญของการใชดิจิทัลเพื่อการบริหารงานวิชาการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

งานวิชาการและคุณภาพผูเรียนหรือไม อยางไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

7. องคประกอบที่ 6 นโยบายทางการศึกษา (Policy for Education : P) ทานเห็นดวยกับตัวชี้วัดที่

สำคัญของการใชนโยบายการทางการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการและคุณภาพผูเรียน

หรือไม อยางไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

8. สรุปความเหมาะสมของแตละองคประกอบของรูปแบบการบริหารวิชาการสูคุณภาพผูเรียน

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

9. ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

......................................................... 

 

คำชี้แจง  

1. แบบสอบถามนี ้มีว ัตถุประสงคเพื ่อสำรวจความพึงพอใจของครูที ่มีตอรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

2. ผลจากการศึกษาจะถูกนำมาประมวลผลในภาพรวม มิไดนำเสนอเปนรายบุคคลและไมมี

ผลกระทบใดกับผูตอบแบบสอบถาม 

3. จำนวนแบบสอบถามมีทั้งหมด 41 ขอ 

 

 

 

 

 

 

                                                                               ขอขอบคุณในความรวมมือ 

 

 

                                                                                   นายพิทักษ    เอ็นดู 

                                                                        ผูอำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับครู 
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แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

......................................................... 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

          สถานะ        

         คร ู  นักเรียน    ผูปกครอง    

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจที่มีตอการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร

รมเกลา 

คำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับสภาพที่เปนจริงในแบบสอบถาม ดังนี ้

  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

  4 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 

  3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 

  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 

  1 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

 

ลำดับท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

องคประกอบท่ี 1  ผูนำการบริหารและวิชาการ 

1 ความสำเร็จของการบริหารวิชาการ      

2 บทบาทผูนำของผูบริหาร      

3 ความสามารถในการเปนผูนำ      

4 ทักษะการบริหารของผูนำ      

5 การบริหารแบบมีสวนรวม      

6 การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู      

7 การพัฒนาครู      

8 การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู      

9 การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางครู นักเรียน 

ผูปกครอง และชุมชน 

     

10 การพัฒนานักเรียน      

 

สำหรับครู 
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ลำดับท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

องคประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารงานวิชาการ 

11 การวางแผนงาน      

12 การนำแผนไปปฏิบัติ      

13 การตรวจสอบประเมินผล      

14 การปรับปรุงพัฒนา      

องคประกอบท่ี 3  การทำงานเปนทีม 

15 การสรางบรรยากาศที่ดีในการทำงาน                         

มีความเปนกันเอง 

     

16 ความไววางใจกัน      

17 การมอบหมายงานอยางชัดเจน กำหนด

บทบาท วิธีการทำงาน 

     

18 การมีสวนรวมในการประเมินผลการทำงาน 

ของทีม 

     

19 การพัฒนาทีมงานใหเขมแข็ง      

องคประกอบท่ี 4  ขอบขายการบริหารงานวิชาการ 

20 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      

21 การพัฒนากระบวนการเรียนรู      

22 การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา      

23 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา      

24 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

เพ่ือการศึกษา 

     

25 การพัฒนาแหลงเรียนรู      

26 การนิเทศการศกึษา      

27 การแนะแนวการศึกษา      

28 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา      

29 การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน      
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ลำดับท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

30 การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ 

กับสถานศึกษาอื่น 
     

31 การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล 

ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืน 

ที่จัดการศึกษา 

     

องคประกอบท่ี 5  ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารงานวิชาการ 

32 ดิจิทัลดานการจัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา                  

     

33 ดิจิทัลดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา      

34 ดิจิทัลดานการวัดผล ประเมินผล และ 

การเทียบโอนผลการเรียน 

     

35 ดิจิทัลดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

ภายในและมาตรฐานการศึกษา 

     

36 ดิจิทัลดานการพัฒนาและสงเสริมใหมแีหลง

เรียนรู 

     

องคประกอบที่ 6  นโยบายทางการศึกษา 

37 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอ 

การเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมุงเนนให

นักเรียนมีทักษะการเรียนรูและใฝเรียนรูทั้งใน

และนอกโรงเรียน 

     

38 การพัฒนาทักษะของครูทั้งการเพ่ิมทักษะ 

(Upskill) และทบทวนทักษะ (Reskill) ใหมี

ศักยภาพในการนำความรูมาถายทอดนักเรียน

อยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
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ลำดับท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

องคประกอบที่ 6  นโยบายทางการศึกษา 

39 การศกึษาวิเคราะหนโยบายการศึกษาจาก

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป คำแถลงนโยบายของ

นายกรัฐมนตรี นโยบายรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มารวมกัน 

กำหนดเปนนโยบายของโรงเรียน โดยการ

ประชุมรวมกันของผูบริหารและครูในโรงเรียน 

     

40 การจัดทำยุทธศาสตรแผนงานและแนวทาง 

การขับเคลื่อนงานวิชาการใหมีการเชื่อมโยงกับ

นโยบายการศึกษาของโรงเรียน 

     

41 การติดตาม ประเมินผลและพัฒนาแผนงาน

ยุทธศาสตร แผนงานและแนวทาง 

การขับเคลื่อนงานวิชาการใหมีความทันสมัย 
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แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

......................................................... 

 

คำชี้แจง  

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

2. ผลจากการศึกษาจะถูกนำมาประมวลผลในภาพรวม มิไดนำเสนอเปนรายบุคคลและไมมี

ผลกระทบใดกับผูตอบแบบสอบถาม 

3. จำนวนแบบสอบถามมีทั้งหมด 11 ขอ 

 

 

 

 

 

 

                                                                               ขอขอบคุณในความรวมมือ 

 

 

                                                                                   นายพิทักษ    เอ็นดู 

                                                                        ผูอำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 

 

 

 

 

 
 

 

สำหรับนักเรียน 
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แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน  

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

          สถานะ       คร ู  นักเรียน    ผูปกครอง    

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคณุภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

คำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับสภาพที่เปนจริงในแบบสอบถาม ดังนี ้

  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

  4 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 

  3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 

  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 

  1 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

ลำดับที ่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

องคประกอบที่ 1  ผูนำการบริหารและวิชาการ 

1 การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู      

2 การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางคร ูนักเรยีน ผูปกครอง และชุมชน      

    3 การพัฒนานักเรียน      

องคประกอบที่ 4  ขอบเขตการบริหารงานวิชาการ 

4 การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศกึษา      

5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา      

6 การพัฒนาแหลงเรยีนรู      

7 การแนะแนวการศึกษา      

องคประกอบที่ 5  ระบบดจิิทัลเพื่อการบริหารงานวิชาการ 

8 ดิจิทัลดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา                       

9 ดิจิทัลดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน      

10 ดิจิทัลดานการพัฒนาและสงเสริมใหมแีหลงเรียนรู      

องคประกอบที่ 6  นโยบายทางการศึกษา 

11 การพัฒนาทักษะของครูทั้งการเพิ่มทักษะ (upskill) และทบทวน

ทักษะ (reskill) ใหมีศักยภาพในการนำความรูมาถายทอดนักเรยีน

อยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

     

สำหรับนักเรียน 
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แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

......................................................... 

 

คำชี้แจง  

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

2. ผลจากการศึกษาจะถูกนำมาประมวลผลในภาพรวม มิไดนำเสนอเปนรายบุคคลและไมมี

ผลกระทบใดกับผูตอบแบบสอบถาม 

3. จำนวนแบบสอบถามมีทั้งหมด 12 ขอ 

 

 

 

 

 

 

                                                                               ขอขอบคุณในความรวมมือ 

 

 

                                                                                   นายพิทักษ    เอ็นดู 

                                                                        ผูอำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 

 

 

 

 

 
 

 

สำหรับผูปกครอง 



 
 
 
 
 

284 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

          สถานะ       คร ู  นักเรียน    ผูปกครอง    

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคณุภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

คำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับสภาพที่เปนจริงในแบบสอบถาม ดังนี ้

  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

  4 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 

  3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 

  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 

  1 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

 

ลำดับที ่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

องคประกอบที่ 1  ผูนำการบริหารและวิชาการ 

1 การบริหารแบบมีสวนรวม      

2 การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน      

3 การพัฒนานักเรียน      

องคประกอบที่ 4  ขอบเขตการบริหารงานวิชาการ 

4 การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศกึษา      

5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา      

6 การพัฒนาแหลงเรยีนรู      

7 การแนะแนวการศึกษา      

8 การสงเสรมิความรูดานวิชาการแกชุมชน      

9 การสงเสริมและสนับสนนุงานวชิาการแกบุคคล ครอบครัว 

องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
     

องคประกอบที่ 5  ระบบดจิิทัลเพื่อการบริหารงานวิชาการ 

10 ดิจิทัลดานการจัดการเรยีนการสอนในสถานศึกษา                       

11 ดิจิทัลดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน      

12 ดิจิทัลดานการพัฒนาและสงเสริมใหมแีหลงเรียนรู      

สำหรับผูปกครอง 
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ภาคผนวก  ฉ 

ผลการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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ดัชนีความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของแบบสอบถามเกี่ยวกับ 

ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

ที่ การบริหารงานวชิาการ 
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ

รวม IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

1.1 การบริหารการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

+1 +1 +1 3 1.00 

1.2 การสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมใน 

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

1.3 การจัดทำโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา

และสาระการเรียนรูตาง ๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 

1.4 การนำหลักสูตรไปใชในสถานศึกษา +1 +1 +1 3 1.00 

1.5 การนิเทศหลักสูตรสถานศึกษา +1 +1 +1 3 1.00 

1.6 การประเมินผลการใชหลักสูตร

สถานศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

1.7 การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา +1 +1 +1 3 1.00 

1.8 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา +1 +1 +1 3 1.00 

2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

2.1 การสงเสรมิใหครูจัดทำแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 3 1.00 

2.2 การจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียน

เปนสำคัญ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2.3 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับ

ความสนใจ ความถนัดของผูเรยีน 

+1 +1 +1 3 1.00 

2.4 การนำภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวม

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 3 1.00 

2.5 การนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูของครู 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ดัชนีความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของแบบสอบถามเกี่ยวกับ 

ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา (ตอ) 

ที่ การบริหารงานวชิาการ 
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ

รวม IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

3. ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรยีน 

3.1 การกำหนดระเบียบ แนวปฏบิัตเิกี่ยวกับ

การวัดผลและประเมินผลแตละรายวิชาให

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

3.2 การสงเสรมิใหครูดำเนินการวัดผล 

ประเมินผลการเรยีนรู โดยเนน 

การประเมินตามสภาพจริง 

+1 +1 +1 3 1.00 

3.3 การเทียบโอนความรู ทักษะประสบการณ

ผลการเรียนจากสถานศกึษาอื่น 

+1 +1 +1 3 1.00 

3.4 การสรางเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผล

ใหไดมาตรฐาน 

+1 +1 +1 3 1.00 

3.5 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผล

ใหไดมาตรฐาน 

+1 +1 +1 3 1.00 

4. ดานการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

4.1 ความสามารถในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู โดยใชกระบวนการวจิัย 

ที่เหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 

4.2 การแสวงหาวิธีการ แนวทาง หรือ

นวัตกรรมการศึกษาที่หลากหลายใน 

การแกปญหาการเรียนการสอน และ

พัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 

4.3 การใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ 

การแกปญหาและพฒันาการเรียน 

การสอน 

+1 +1 +1 3 1.00 

4.4 การเผยแพรผลงานการวิจัยการศึกษากับ

สถานศึกษา องคกร หนวยงาน และ

สถาบนัอื่น ๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ดัชนีความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของแบบสอบถามเกี่ยวกับ 

ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา (ตอ) 

ที่ การบริหารงานวชิาการ 
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ

รวม IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

 5. ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลย ี

5.1 การศึกษาวิเคราะหความจำเปนใน 

การผลิตสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลย ี

+1 +1 +1 3 1.00 

5.2 การจัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมา

ใชในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

+1 +1 +1 3 1.00 

5.3 การประเมินผลสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยี

เพ่ือการศกึษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

5.4 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

 6. ดานการพัฒนาแหลงเรยีนรู 

6.1 การสำรวจแหลงเรยีนรูทั้งในและนอก

สถานศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

6.2 การจัดตั้งแหลงเรยีนรูทั้งในและนอก

สถานศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

6.3 การพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งในและนอก

สถานศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

6.4 การจัดทำทะเบียนแหลงเรยีนรู +1 +1 +1 3 1.00 

6.5 การวางแผนการใชแหลงเรยีนรู +1 +1 +1 3 1.00 

6.6 
การสนับสนนุใหครูใชแหลงเรยีนรูทั้งใน

และนอกสถานศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

7. ดานการนิเทศการศึกษา 

7.1 การปรับปรงุกระบวนการจัดการเรียน 

การสอนของครใูนสถานศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

7.2 การแกปญหากระบวนการจัดการเรยีน

การสอนของครใูนสถานศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

7.3 การสำรวจปญหาและความตองการนิเทศ +1 +1 +1 3 1.00 

7.4 การจัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศ +1 +1 +1 3 1.00 
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ดัชนีความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของแบบสอบถามเกี่ยวกับ 

ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา (ตอ) 

ที่ การบริหารงานวชิาการ 
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ

รวม IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

7.5 การจัดทำเคร่ืองมือการนิเทศ +1 +1 +1 3 1.00 

7.6 การติดตาม ประเมนิผลการนิเทศ +1 +1 +1 3 1.00 

7.7 การสรุปผลการนิเทศ +1 +1 +1 3 1.00 

7.8 การใหคำปรึกษา ชวยเหลือในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนของคร ู

+1 +1 +1 3 1.00 

8. ดานการแนะแนวการศึกษา 

8.1 การจัดระบบการแนะแนวทางวชิาการ +1 +1 +1 3 1.00 

8.2 การจัดระบบแนะแนวทางอาชีพ +1 +1 +1 3 1.00 

8.3 การติดตามการแนะแนวการศึกษา +1 +1 +1 3 1.00 

8.4 การประเมินผลแนะแนวการศึกษา +1 +1 +1 3 1.00 

8.5 การประสานความรวมมือการแนะแนว

การศึกษากับสถานศึกษาอื่น ๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 

8.6 การแลกเปลี่ยนความรูประสบการณดาน

การแนะแนวการศึกษากับสถานศกึษาอื่น 

+1 +1 +1 3 1.00 

9. ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

9.1 
การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

9.2 
การกำหนดเปาหมายการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

9.3 
การวางแผนการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

9.4 
การปรับปรงุระบบประกันคณุภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

9.5 การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

9.6 การประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและ

หนวยงานอื่น ๆ   

+1 +1 +1 3 1.00 
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ดัชนีความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของแบบสอบถามเกี่ยวกับ 

ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา (ตอ) 

ที่ การบริหารงานวชิาการ 
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ

รวม IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

10. ดานการสงเสรมิความรูดานวิชาการแกชุมชน   

10.1 การสำรวจความตองการการจัดใหความรู

แกชุมชน 

+1 +1 +1 3 1.00 

10.2 การสงเสรมิใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 

11. ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

11.1 การวางแผนประสานความรวมมือในการ

พัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

+1 +1 +1 3 1.00 

11.2 การสรางเครือขายกับองคกรตาง ๆ และผู

มีสวนเก่ียวของ 

+1 +1 +1 3 1.00 

11.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนางาน

วิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

+1 +1 +1 3 1.00 

11.4 การชวยเหลือพัฒนางานวิชาการกับ

สถานศึกษาอ่ืน 

+1 +1 +1 3 1.00 

12. ดานการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัวองคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

12.1 การสำรวจการจัดการศึกษา  

ความตองการในการรบัการสนบัสนนุดาน

วิชาการของบุคคล ครอบครัว องคกร 

หนวยงาน และสถาบนัอื่น 

+1 +1 +1 3 1.00 

12.2 การประสาน ความรวมมือในการจัด

การศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว 

องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น 

+1 +1 +1 3 1.00 

12.3 การสงเสรมิสนบัสนุนการพัฒนาคุณภาพ

การเรียนรูรวมกับบุคคล ครอบครัว 

องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น 

+1 +1 +1 3 1.00 

12.4 การแลกเปลี่ยนการเรียนรูในการจัด 

การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร 

หนวยงาน และสถาบนัอื่น 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ดัชนีความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของแบบสอบถามเกี่ยวกับ 

ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา (ตอ) 

ที่ การบริหารงานวชิาการ 
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ

รวม IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

12.5 ภาพรวมการสงเสรมิสนับสนุนงาน

วิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร 

หนวยงาน และสถาบนัอ่ืนที่จัดการศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

 

สรุป ดัชนีความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของแบบสอบถามเก่ียวกับปญหาการบริหาร 

       งานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ทุกขอมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00  

       แสดงวาขอคำถามมีความเที่ยงตรง สอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงค สามารถใชไดทุกขอ 
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คาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยคำนวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา       

(Alfa – coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

 

 
Reliability 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.982 62 
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ดัชนีความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของแบบสัมภาษณ 

เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

 

ลำดับ

ที ่
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
รวม IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 เพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียน อะไรเปน

กลไกในการขับเคลื่อนคุณภาพงาน

วิชาการ  ทั้ง 12 ดาน 

+1 +1 +1 3 1.00 

2 ในความคิดเห็นของทานรูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการใหมีคุณภาพใน

โรงเรียนควรมีองคประกอบในดานใดบาง 

+1 +1 +1 3 1.00 

3 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมใน 

การบริหารงานวิชาการ ควรมีอะไรบาง/

และมีวิธีการนำมาปรับใชในสถานศึกษา

อยางไร 

+1 +1 +1 3 1.00 

4 การขับเคลื่อนคุณภาพงานวิชาการใหมี

ประสิทธิภาพ ที่สงผลตอครูและนักเรียน 

ควรมีกลไกหรือวิธีการใหครูดำเนินการ

อยางไร 

+1 +1 +1 3 1.00 

5 ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ในการพัฒนารูปแบบ

การบริหารงานวิชาการสูการพัฒนา

ผูเรียน 

+1 0 +1 2 0.67 

 

สรุป ดัชนีความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของของแบบสัมภาษณเก่ียวกับการบริหารงาน  

      วิชาการสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67 – 1.00  

      แสดงวาขอคำถามมีความเท่ียงตรง สอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงค สามารถใชไดทุกขอ 
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ดัชนีความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มตีอ 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ฉบับสำหรับคร ู

 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

รวม IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

องคประกอบที่ 1  ผูนำการบริหารและวิชาการ 

1 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

ความสำเร็จของการบริหารวิชาการ 
+1 +1 +1 3 1.00 

2 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

บทบาทผูนำของผูบริหาร 
+1 +1 +1 3 1.00 

3 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

ความสามารถในการเปนผูนำ 
+1 +1 +1 3 1.00 

4 ความสอดคลองของขอคำถามเกี ่ยวกับ

ทักษะการบริหารของผูนำ 
+1 +1 +1 3 1.00 

5 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การบริหารแบบมีสวนรวม 
+1 0 +1 2 0.67 

6 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู 
+1 +1 +1 3 1.00 

7 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การพัฒนาครู 
+1 +1 +1 3 1.00 

8 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรม 

การเรียนรู 

+1 +1 +1 3 1.00 

9 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางครู 

นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

+1 +1 +1 3 1.00 

10 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การพัฒนานักเรียน 
+1 +1 +1 3 1.00 
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ดัชนีความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ฉบับสำหรับครู (ตอ) 

 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

รวม IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

องคประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารงานวิชาการ 

11 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การวางแผนงาน 
+1 +1 +1 3 1.00 

12 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การนำแผนไปปฏิบัติ 
+1 +1 +1 3 1.00 

13 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การตรวจสอบประเมินผล 
+1 +1 +1 3 1.00 

14 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การปรับปรุงพัฒนา 
+1 +1 +1 3 1.00 

องคประกอบที่ 3 การทำงานเปนทีม 

15 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การสรางบรรยากาศที่ดีในการทำงาน 
+1 +1 +1 3 1.00 

16 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

ความไววางใจกัน 
+1 +1 +1 3 1.00 

17 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การมอบหมายงานอยางชัดเจน กำหนด

บทบาท วิธีการทำงาน 

+1 +1 +1 3 1.00 

18 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การมีสวนรวมในการประเมินผลการทำงาน

ของทีม 

+1 +1 +1 3 1.00 

19 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การพัฒนาทีมงานใหเขมแข็ง 
+1 +1 +1 3 1.00 
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ดัชนีความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  ฉบับสำหรับครู (ตอ) 

 

ลำดับ

ที ่
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
รวม IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

องคประกอบที่ 4  ขอบขายการบริหารงานวิชาการ 

20 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
+1 +1 +1 3 1.00 

21 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
+1 +1 +1 3 1.00 

22 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การว ัดผล ประเมินผล และเทียบโอน

การศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

23 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
+1 +1 +1 3 1.00 

24 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

เพ่ือการศกึษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

25 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การพัฒนาแหลงเรียนรู 
+1 +1 +1 3 1.00 

26 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การนิเทศการศกึษา 
+1 +1 +1 3 1.00 

27 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การแนะแนวการศึกษา 
+1 +1 +1 3 1.00 

28 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

29 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
+1 +1 +1 3 1.00 
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 ดัชนีความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถปุระสงคของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ฉบับสำหรับครู (ตอ) 

 

ลำดับ

ที ่
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
รวม IOC 

1 2 3 

  30 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การประสานความรวมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

+1 +1 +1    3 1.00 

31 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ

แกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

และสถาบันอ่ืนที่จัดการศกึษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

องคประกอบที่ 5  ระบบดิจิทัลเพ่ือการบริหารงานวิชาการ 

32 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

ดิจิทัลดานการจัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา                  

+1 +1 +1 3 1.00 

33 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

ดิจิทัลดานการพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศกึษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

34 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

ดิจิทัลดานการวัดผล ประเมินผล และ

การเทียบ โอนผลการเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 

35 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

ดิจิทัลดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศกึษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

36 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

ดิจิทัลดานการพัฒนาและสงเสริมใหมี

แหลงเรียนรู  

+1 0 +1 2 0.67 
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ดัชนีความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ฉบับสำหรับครู (ตอ) 

 

ลำดับ

ที ่
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
รวม IOC 

1 2 3 

องคประกอบที่ 6  นโยบายทางการศกึษา 

37 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ี ตอบสนอง

ตอการเปล ี ่ยนแปลงของส ังคม โดย

มุงเนนใหนักเรียนมีทักษะการเรียนรูและ

ใฝเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 

38 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

พัฒนาทักษะของครูทั ้งการเพิ ่มทักษะ 

(Upskill) และทบทวนทักษะ (Reskill) 

ใหมีศักยภาพในการนำความรูมาถายทอด

นักเรียนอยางมีประสิทธิภาและทันสมัย 

+1 +1 +1 3 1.00 

39 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การศึกษาวิเคราะหนโยบายการศึกษา 

มารวมกันกำหนดเปนนโยบายของโรงเรียน

โดยการประชุมรวมกันของ ผูบริหารและครู

ในโรงเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 

40 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

มีการจัดทำยุทธศาสตร แผนงานและ

แนวทางการขับเคลื ่อนงานวิชาการโรงเรียน

เทพศิรินทรรมเกลาใหมีการเชื ่อมโยงกับ

นโยบายการศึกษาของโรงเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ดัชนีความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ฉบับสำหรับครู (ตอ) 

 

ลำดับ

ที ่
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
รวม  

1 2 3 

41 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

ม ีการต ิดตาม ประเม ินผลและพ ัฒนา

แผนงานยุทธศาสตร แผนงานและแนว

ทางการขับเคลื ่อนงานวิชาการโรงเรียน

เทพศิรินทรรมเกลาใหมีความทันสมัย 

+1 +1 +1 3 1.00 

 

สรุป ดัชนีความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอ 

     รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีคาดัชนี 

     ความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67 – 1.00  แสดงวาขอคำถามมีความเที่ยงตรง  

     สอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงค สามารถใชไดทุกขอ 
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คาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ฉบับสำหรับครู 

โดยคำนวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา       

(Alfa – coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.950 41 
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ดัชนีความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ฉบับสำหรับนักเรียน 

 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

รวม IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

องคประกอบที่ 1  ผูนำการบริหารและวิชาการ 

1 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรม 

การเรียนรู 

+1 +1 +1 3 1.00 

2 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางครู 

นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

+1 +1 +1 3 1.00 

3 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การพัฒนานักเรียน 
+1 +1 +1 3 1.00 

องคประกอบที่ 4  ขอบขายการบริหารงานวิชาการ 

4 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศกึษา 
+1 +1 +1 3 1.00 

5 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

เพ่ือการศกึษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

6 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การพัฒนาแหลงเรียนรู 
+1 +1 +1 3 1.00 

7 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การแนะแนวการศึกษา 
+1 +1 +1 3 1.00 
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ดัชนีความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

ฉบับสำหรับนักเรียน (ตอ) 
 

ลำดับ

ที ่
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
รวม IOC 

1 2 3 

องคประกอบที่ 5  ระบบดิจิทัลเพ่ือการบริหารงานวิชาการ 

8 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

ดิจิทัลดานการจัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา                  

+1 +1 +1 3 1.00 

9 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

ดิจิทัลดานการวัดผล ประเมินผล และ

การเทียบ โอนผลการเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 

10 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

ดิจิทัลดานการพัฒนาและสงเสริมใหมี

แหลงเรียนรู  

+1 0 +1 2 0.67 

องคประกอบที่ 6  นโยบายทางการศึกษา 

11 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

พัฒนาทักษะของครูทั้งการเพิ่มทักษะ 

(Upskill) และทบทวนทักษะ (Reskill) 

ใหมีศักยภาพในการนำความรูมาถายทอด

นักเรียนอยางมีประสิทธิภาและทันสมัย 

+1 +1 +1 3 1.00 

 

สรุป ดัชนีความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอ 

     รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ฉบับสำหรับ   

     นักเรียน มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67 – 1.00  แสดงวาขอคำถาม 

     มีความเท่ียงตรงสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถปุระสงค สามารถใชไดทุกขอ 
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คาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ฉบับสำหรับนักเรียน 

โดยคำนวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา       

(Alfa – coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.901 11 
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ดัชนีความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ฉบับสำหรับผูปกครอง 

 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

รวม IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

องคประกอบที่ 1  ผูนำการบริหารและวิชาการ 

1 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การบริหารแบบมีสวนรวม 
+1 0 +1 2 0.67 

2 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางครู 

นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

+1 +1 +1 3 1.00 

3 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การพัฒนานักเรียน 
+1 +1 +1 3 1.00 

องคประกอบที่ 4  ขอบขายการบริหารงานวิชาการ 

4 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การว ัดผล ประเม ินผล และเท ียบโอน

การศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

5 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

เพ่ือการศกึษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

6 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การพัฒนาแหลงเรียนรู 
+1 +1 +1 3 1.00 

7 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การแนะแนวการศึกษา 
+1 +1 +1 3 1.00 

8 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
+1 +1 +1 3 1.00 

9 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก

บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และ

สถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ดัชนีความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

 ฉบับสำหรับผูปกครอง (ตอ) 

 

ลำดับ

ที ่
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
รวม IOC 

1 2 3 

องคประกอบที่ 5  ระบบดิจิทัลเพ่ือการบริหารงานวิชาการ 

10 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

ดิจิทัลดานการจัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา                  

+1 +1 +1 3 1.00 

11 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

ดิจิทัลดานการวัดผล ประเมินผล และ

การเทียบ โอนผลการเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 

12 ความสอดคลองของขอคำถามเก่ียวกับ 

ดิจิทัลดานการพัฒนาและสงเสริมใหมี

แหลงเรียนรู  

+1 0 +1 2 0.67 

 

สรุป ดัชนีความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอ 

     รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ฉบับสำหรับ    

     ผูปกครอง มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67 – 1.00  แสดงวาขอคำถาม 

     มีความเท่ียงตรงสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถปุระสงค สามารถใชไดทุกขอ 
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คาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ฉบับสำหรับผูปกครอง 

โดยคำนวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา       

(Alfa – coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.936 12 
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ภาคผนวก  ช 

                  ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

เรื่อง ใหใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

ประจำปการศึกษา 2563 
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                                   ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

เรื่อง ใหใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

ประจำปการศึกษา 2563 
 

              เพื ่อใหการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ทั้งในดานคุณภาพของงานวิชาการ และคุณภาพผูเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นโยบายการจัดการศศึกษา สอดคลองกับสมรรถนะแรงงานไทยในยุทธศาสตรชาต ิ

             โรงเรียนเทพศิร ินทรร มเกลา ไดดำเนินการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

สูคุณภาพผู เรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ประจำปการศึกษา 2563 โดยมีองคประกอบของ 

การดำเนินงานตามรูปแบบ ดังนี ้

 องคประกอบที่ 1 ผูนำการบริหารและวิชาการ (Chief : C)  

 องคประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารงานวิชาการ (Academic administration : A)  

 องคประกอบที่ 3 การทำงานเปนทีม (Teamwork : T)  

 องคประกอบที่ 4 ขอบขายการบริหารงานวิชาการ (Academic Scope : S)  

 องคประกอบที่ 5 ระบบดิจิทัลเพ่ือการบริหารงานวิชาการ (Digital for Academic 

Management : D) 

 องคประกอบที่ 6 นโยบายทางการศกึษา (Policy for Education : P) 
 

             ทั้งนี้ รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ไดรับ

ความเห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญและคณะกรรมการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เรียบรอยแลว จึงขอประกาศใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

สูคุณภาพผูเรียนตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 

                                 ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

 

         (นายพิทักษ      เอ็นดู) 

          ผูอำนวยการรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 
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ภาคผนวก  ซ 

คำสั่งโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 

การดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน  

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ประจำปการศึกษา 2563 
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คำสั่งโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 
ที่ 372/256๓ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
สูคุณภาพผูเรียน ประจำปการศึกษา 256๓ 

......................................................................... 
 เพื่อใหการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการสู ค ุณภาพผูเร ียน  
ปการศึกษา 256๓ โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
39 (1) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ 
ที่แกไขเพ่ิมเติม จึงแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
สูคุณภาพผูเรียน ประจำปการศึกษา 256๓ ดังนี้ 
 

 1. คณะกรรมการอำนวยการ 
  ๑. นายพิทักษ เอ็นดู  ประธานกรรมการ 
  2. นายคำรพ ผลถาวร  รองประธานกรรมการ 
  3. นายกฤตภพ ทับทิมพัชรากร  กรรมการ 
            ๔. นายสวุทิย รจนาสันห  กรรมการ 
  ๕. นายทยากร สุขขวัญ  กรรมการและเลขานุการ 
 

  หนาที่ 
     ๑. วางแผน กำหนดกรอบ แนวทาง/รูปแบบ กระบวนการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหาร 
                  งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 
            ๒. ใหคำปรึกษา ชี้แนะ กำกับ ติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามแผน บรรลุวัตถุประสงค   
                และมีประสิทธิภาพ  
            ๓. อำนวยความสะดวก และแกปญหาที่อาจเกิดข้ึนในการดำเนินงานใหเปนไปดวยความ 
                เรียบรอยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 2. คณะกรรมการดำเนินงาน  
  1. นายทยากร สุขขวัญ  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวสุภัทราภรณ เบ็ญจวรรณ  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางประไพ คนิตานนท  กรรมการ 
  ๔. นางสาวสมใจ จันทรังษี  กรรมการ 
  ๕. นางสาวปณฑิตา นอยผาติ กรรมการ 
  ๖. นางใกลรุง สิริมีนนันท  กรรมการ  
  ๗. นายกฤตภพ ทับทิมพัชรากร  กรรมการ 



 
 
 
 
 

311 

  ๘. นางวิรัลรุง ไชยเลิศ  กรรมการ 
  ๙. นางสาวอารียอร ขันสาคร  กรรมการ 
  1๐. นางสาวนันทนา นันทภัทรพานิช                 กรรมการ 
  1๑. นายกฤษฎา สังวรณ  กรรมการ 
  1๒. นางสาวนริสา สมราชา  กรรมการ 
  1๓. นางสาวภัณฑิรา หมั่นเหมาะ  กรรมการ 
  1๔. นางยุภาพร บุษยเหม  กรรมการ 
  1๕. นางสาวพรเพ็ญ ตติยสกุลเลิศ  กรรมการ 
  1๖. นายณัฐพล สิทธิกุล  กรรมการ 
  1๗. นางทัศนีย ดาหาญ  กรรมการ 
  1๘. นางสาวพิรานันท สถานทรัพย  กรรมการ 
  ๑๙. นางสาวกนิษฐา ปานสังข  กรรมการ 
  2๐. นางสาวลฎาภา รอไธสง  กรรมการ 
  2๑. นางสาวเพียงใจ ดีคาร  กรรมการ 
  2๒. นางสาวสิริพร เฉลิมชุติเดช  กรรมการ 
  2๓. นางสาวปารว ี วินทะไชย  กรรมการ 
  ๒๔. นางสาวชนกานต ศิรินิกร  กรรมการ 
  2๕. นายพชร สายรัตน               กรรมการ 
  ๒๖. นางสาวนุสบา นพศิริ                 กรรมการ 
  ๒๗. นายสรศักดิ์ เจริญการคา                 กรรมการและเลขานุการ 
 

  หนาที่ 
1. ศึกษา วิเคราะห กำหนดนิยามและตัวชี้วัดของรูปแบบการบริหารงานวิชาการในแตละ

องคประกอบ 
2. รวมวางแผน ประสานงาน และดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการ                           

สูคุณภาพผูเรียน แตละองคประกอบ 
     3.  จัดทำแนวทางการดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการ                            
                 สูคณุภาพผูเรียน แตละองคประกอบ 
  ๔.  สงเสริมใหมีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนในการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหาร 
                 งานวชิาการสูคุณภาพผูเรียน แตละองคประกอบ 
  ๕.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

        ๓. คณะกรรมการองคประกอบท่ี 1 ผูนำการบริหารและวิชาการ (Chief : C)  

            ๑. นายกฤตภพ   ทับทิมพัชรากร ประธานกรรมการ 
            ๒. นางสาวอารียอร   ขันสาคร รองประธานกรรมการ 
     ๓. นางรัตนาภรณ   วชิรญานนท กรรมการ 
  ๔. นางสีวลีฟาตีมา   จันทรทอง กรรมการ 
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  ๕. นางสาวอัมรินทร   เขียววงศใหญ กรรมการ 
  ๖. นางสาวกฤษณา   เจียมกิจรุง กรรมการ 
  ๗. นางสาวธิติพร   นิลสาขา กรรมการ 
  ๘. นางสาวภารด ี   ปญญาใส กรรมการ 
  ๙. วาที่รอยตรีหญิงสายไหม    เอ้ือเฟอ กรรมการ 
  ๑๐.นางสาวภัสสร   หมั่นตะคุ กรรมการ 
  ๑๒. นางนิธิวรรณ     ชรากาหมุด  กรรมการ 
  ๑๓. นายสะอาด     ยิดนรดิน  กรรมการ 
  ๑๔. นางสาวประทิน     ตรีถัน  กรรมการ  
            ๑๕. นางประไพ     คนิตานนท  กรรมการและเลขานุการ 
 

     หนาที ่ 

            1. ศึกษา นิยามและตัวชี้วัดขององคประกอบที่ ๑  
  2. วางแผน และการดำเนินงานขับเคลื่อนองคประกอบท่ี ๑  
  ๓. จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนองคประกอบที่ ๑ 
  ๔. ติดตามผลการดำเนินงานตามองคประกอบที่ ๑ 
  ๕. นำผลการติดตามมาพัฒนาตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงานในองคประกอบที่ ๑ 
  ๖. สรุปผลการดำเนินงานในองคประกอบที่ ๑ เสนอตอคณะกรรมการติดตามและ 
                ประเมินผล 
  ๗. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

    ๔. คณะกรรมการองคประกอบที่ ๒ กระบวนการบริหารงานวิชาการ (Academic administration : A)  

            ๑. นายทยากร สุขขวัญ ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวนันทนา นันทภัทรพานิช  รองประธานกรรมการ 
            ๓. นางวิรัลรุง ไชยเลิศ กรรมการ 
            ๔. นางสาวสมใจ จันทรังษี กรรมการ 
  ๕. นางสาวอรุณโรจน จินตประยูร กรรมการ 
  ๖. นางสาวกรณกันต คลองแคลว กรรมการ 
  ๗. นางสาวญาดา โพธิสาขา กรรมการ 
  ๘. นางสาวเมธาว ี สุขวัญ กรรมการ 
  ๙. นางสาวจีราพร แววสงา กรรมการ 
  ๑๐. นายธิติณฐั แกวบุญเรือง กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวสุภัทราภรณ เบ็ญจวรรณ กรรมการ 
  ๑๒.นางสาวปณฑิตา นอยผาติ กรรมการและเลขานุการ 
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     หนาที ่ 

            1. ศึกษา นิยามและตัวชี้วัดขององคประกอบที่ ๒  
  2. วางแผน และการดำเนินงานขับเคลื่อนองคประกอบท่ี ๒  
  ๓. จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนองคประกอบที่ ๒ 
  ๔. ติดตามผลการดำเนินงานตามองคประกอบที่ ๒ 
  ๕. นำผลการติดตามมาพัฒนาตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงานในองคประกอบที่ ๒ 
  ๖. สรุปผลการดำเนินงานในองคประกอบที่ ๒ เสนอตอคณะกรรมการติดตามและ 
                ประเมินผล 
  ๗. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

 ๕. คณะกรรมการองคประกอบท่ี ๓ การทำงานเปนทีม (Teamwork : T) 

            ๑. นายคำรพ ผลถาวร ประธานกรรมการ 

            ๒. นางใกลรุง สิริมีนนันท รองประธานกรรมการ                     
            ๓. นายวิศิษฏ                 หนาแนน กรรมการ 
            ๓. นายพัฒนพงษ ลิ้มชวลิต กรรมการ 
     ๔. นางสาวชัชรว ี ธรรมเกษตรศรี กรรมการ 
  ๕. นายปองพล ทิพยสันเทียะ กรรมการ 
     ๖. นางสาวอภิชญาน หอมสะอาด กรรมการ 
  ๗. นายศักดิ์ชัย ชรากาหมุด กรรมการ 
            ๘. นางสาวภคมน นิธิศวรดา กรรมการ 
  ๙. นางสาวมณีนุช คำเพียร กรรมการ 
     ๑๐. นางสาวพัทธนันท หนาแนน กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวสุพรรณ ี หนูประโคน กรรมการ 
  ๑๒. นายพชร สายรัตน กรรมการ  
  ๑๓. นายชาตร ี โพธิ์ดก กรรมการและเลขานุการ 
 

     หนาที ่ 

            1. ศึกษา นิยามและตัวชี้วัดขององคประกอบที่ ๓  
  2. วางแผน และการดำเนินงานขับเคลื่อนองคประกอบท่ี ๓  
  ๓. จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนองคประกอบที่ ๓ 
  ๔. ติดตามผลการดำเนินงานตามองคประกอบที่ ๓ 
  ๕. นำผลการติดตามมาพัฒนาตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงานในองคประกอบที่ ๓ 
  ๖. สรุปผลการดำเนินงานในองคประกอบที่ ๓ เสนอตอคณะกรรมการติดตามและ 
                ประเมินผล 
  ๗. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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 ๖. คณะกรรมการองคประกอบท่ี ๔ ขอบขายการบริหารงานวิชาการ (Academic Scope : S) 

     ๑. นายสรศักดิ์ เจริญการคา ประธานกรรมการ  
     ๒. นางสาวภัณฑิรา หมั่นเหมาะ รองประธานกรรมการ  
  ๓. นายณัฐพล สิทธิกุล กรรมการ 
  ๔. นางสาวสุภาลักษณ ตอป กรรมการ 
  ๕. นางทัศนีย ดาหาญ กรรมการ 
  ๖. นางสาวพิรานันท สถานทรัพย กรรมการ 
  ๗. นางสาวนพรัตน สงวนทรัพย กรรมการ 
  ๘. นายนพรัตน สุนทรชีระวิทย กรรมการ 
  ๙. นางสาวเพียงใจ ดีคาร กรรมการ 
    ๑๐.นางสาวกนิษฐา ปานสังข กรรมการ 
    ๑๑.นางสาวลฎาภา รอไธสง กรรมการ  
    ๑๒.นางสาวสิริพร เฉลิมชุติเดช กรรมการ 
    ๑๓.นางสาวนรสิา สมราชา กรรมการ 
    ๑๔.นางสาวปารว ี วินทะไชย กรรมการ 
    ๑๕.นางสาวชนกานต ศิรินิกร กรรมการและเลขานุการ 
 

      หนาที ่ 

            1. ศึกษา นิยามและตัวชี้วัดขององคประกอบที่ ๔  
  2. วางแผน และการดำเนินงานขับเคลื่อนองคประกอบท่ี ๔  
  ๓. จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนองคประกอบที่ ๔ 
  ๔. ติดตามผลการดำเนินงานตามองคประกอบที่ ๔ 
  ๕. นำผลการติดตามมาพัฒนาตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงานในองคประกอบที่ ๔ 
  ๖. สรุปผลการดำเนินงานในองคประกอบที่ ๔ เสนอตอคณะกรรมการติดตามและ 
                ประเมินผล 
  ๗. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

 ๗. องคประกอบท่ี 5 ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารงานวิชาการ (Digital for Academic 

Management : D)   

  1. นางยุภาพร บุษยเหม ประธานกรรมการ 
  ๒. วาที่รอยตรมีหาดไทย บุษยเหม รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวพรเพ็ญ ตติยสกุลเลิศ กรรมการ 
  4. นางสาวรัตนมณี แสงอรุณ กรรมการ 
  5. นางสาวสุจินดา คุมตลอด กรรมการ 
  6. นางสาวอภัสรา อุตระธิยางค กรรมการ 
  7. นางสาวภัสสร หมั่นตะค ุ กรรมการ 
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  8. นางสาวธิดารัตน ตาปราบ กรรมการ 
  9. นายทิวากร แกนษา  กรรมการ 
  10. นายทวีพล สารินทรานนท กรรมการ 
  11. นายศิรวิทย เชื้อสูง กรรมการ 
  12. นายสันติ วิชาเดช กรรมการ 
  13. นางสาวลินิน แสนปลื้ม กรรมการ 
  14. นางมุทิตา กิตติอุดมสุข กรรมการ 
  ๑5. นางสาวเพียงใจ ดีคาร กรรมการ 
  ๑6. นางสาวลัดดาวัลย พิพิธกุล กรรมการและเลขานุการ 
       

  หนาที่  

            1. ศึกษา นิยามและตัวชี้วัดขององคประกอบที่ ๕  
  2. วางแผน และการดำเนินงานขับเคลื่อนองคประกอบท่ี ๕ 
  ๓. จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนองคประกอบที่ ๕ 
  ๔. ติดตามผลการดำเนินงานตามองคประกอบที่ ๕ 
  ๕. นำผลการติดตามมาพัฒนาตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงานในองคประกอบที่ ๕ 
  ๖. สรุปผลการดำเนินงานในองคประกอบที่ ๕ เสนอตอคณะกรรมการติดตามและ 
                ประเมินผล 
  ๗. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

 ๘. องคประกอบท่ี ๖ นโยบายทางการศึกษา (Policy for Education : P) 

  1. นายไชยจิตร ศรมีูล ประธานกรรมการ 
  ๒. นายกฤษฎา สังวร รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวดวงใจ เพชรสารพรม กรรมการ 
    ๔. นางสาวนพรัตน   สงวนทรัพย   กรรมการ   

   ๕. นางสาวพัชร ี     สุขสำราญ    กรรมการ 
   ๖. นางสาวธิดารัตน  ตาปราบ    กรรมการ  
   ๗. นางสาวสมใจ     จันทรังษี    กรรมการ  
   ๘. นางสาววรารัตน  แสงสุข    กรรมการ  
   ๙. นางสาวกรองกาญจน ระวังภัย    กรรมการ 
   ๑๐. นางภคมน    นิธิศวรดา    กรรมการ 
   ๑๑. นายอนุชิต    ผิวขำ    กรรมการ 
   ๑๒. นางวีดารัตน พานทอง กรรมการและเลขานุการ 
     

  หนาที่  

            1. ศึกษา นิยามและตัวชี้วัดขององคประกอบที่ ๖  
  2. วางแผน และการดำเนินงานขับเคลื่อนองคประกอบท่ี ๖ 
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  ๓. จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนองคประกอบที่ ๖ 
  ๔. ติดตามผลการดำเนินงานตามองคประกอบที่ ๖ 
  ๕. นำผลการติดตามมาพัฒนาตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงานในองคประกอบที่ ๖ 
  ๖. สรุปผลการดำเนินงานในองคประกอบที่ ๖ เสนอตอคณะกรรมการติดตามและ 
                ประเมินผล 
  ๗. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

๙. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
  1. นางสาวชนกานต ศิรินิกร ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวสุภัทราภรณ เบ็ญจวรรณ รองประธานกรรมการ 
  3. นางวีดารัตน พานทอง กรรมการ 
  4. นางทัศนีย ดาหาญ กรรมการ 
  5. นายไชยจิตร ศรีมุล กรรมการ 
  6. นางสาวนริสา สมราชา กรรมการ 
  7. นางสาวนิศารัตน พันธโสรี               กรรมการ 
            ๘. นายสรศักดิ ์ เจริญการคา กรรมการและเลขานุการ 
 
  หนาที่ วางแผน ออกแบบเครื ่องมือการประเมิลผลและติดตามผลการดำเนินงานตาม

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย พรอมทั้งจัดทำรายงาน

ผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการอำนวยการ 
  

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง ณ วันที่  ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256๓ 

 
(นายพิทักษ  เอ็นดู) 

ผูอำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 
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คำสั่งโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 
ที่ 3๘๐/256๓ 

เรื่อง  ปรับปรุงหนาที่ของคณะกรรมการขับเคล่ือนการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการสูคุณภาพผูเรียน ประจำปการศึกษา 256๓  

......................................................................... 
  เพื่อเปนการปรับปรุงคำสั่งโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาที่ 372/256๓ เรื่อง  แตงตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน ประจำป
การศกึษา 256๓ ใหมคีวามเหมาะสม สอดคลองกับสภาพจริงและเกิดประโยชนสูงสุด 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 (1) แหงพระราชบัญญัต ิระเบียบขาราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพ่ิมเติม จึงปรับปรุงหนาที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน ประจำปการศึกษา 256๓ ดังนี้ 
 

            ๑. คณะกรรมการองคประกอบที่ 1 ผูนำการบริหารและวิชาการ (Chief : C)     

 ๑.๑ ศึกษา นิยามและตัวชี ้ว ัดขององคประกอบที ่ 1 ประกอบดวย 10 ดาน ได แก 

ความสำเร็จของการบริหารวิชาการ บทบาทผู นำของผู บริหาร ความสามารถในการเปนผู นำ ทักษะ 

การบริหารของผูนำ การบริหารแบบมีสวนรวม การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู การพัฒนาครู การสราง

บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

การพัฒนานักเรียน  

 ๑.๒  วางแผน และการดำเนินงานขับเคลื่อนในแตละดานขององคประกอบท่ี 1 

 ๑.๓  จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียนเปนผูนำการบริหารและ

วิชาการ ตามตัวชี้วัด 10 ดาน 

 ๑.๔  ติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียนเปนผูนำ 

การบริหารและวิชาการ 

 ๑.๕  สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียนเปนผูนำ

การบริหารและวิชาการ ตามองคประกอบที่ 1 เสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

  ๑.๖  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

                ๒. คณะกรรมการองค ประกอบท ี ่  ๒ กระบวนการบร ิหารงานว ิชาการ (Academic  

administration : A)   

    ๒.๑  ศึกษา นิยามและตัวชี้วัดขององคประกอบที่ 2 ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก การวางแผน

งาน การนำแผนไปปฏิบัติ การตรวจสอบประเมินผล การปรับปรุงพัฒนา 
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  ๒.๒  วางแผนวิธีการดำเนินการบริหารงานวิชาการสู การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 

คุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา โดยกำหนดเปาหมาย แนวทางการดำเนิน ระยะเวลา งบประมาณ 
ในการขับเคลื่อนงานวิชาการ ผูรับรับผิดชอบงานวิชาการ และกำหนดโครงสรางงานวิชาการ 
  ๒.๓  ควบคุม ประสานงาน และนิเทศการดำเนินงานตามกิจกรรมและโครงการของ

งานวิชาการ 
  ๒.๔  กำหนดกรอบการประเมินงานวิชาการ เครื่องมือ เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล 

ตรวจสอบและปรับปรุง กิจกรรมและโครงการของงานวิชาการรวมกัน  
  ๒.๕  นำเสนอผลการประเมินงานวิชาการ ตอผูที ่เกี ่ยวของ และจัดทำรายงานผลเสนอตอ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล และผูบริหารตามลำดับ 
   ๒.๖  งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 3. คณะกรรมการองคประกอบที่ 3 การทำงานเปนทีม (Teamwork : T) มีหนาที่ 
  3.1  ศึกษา นิยามและตัวชี้วัดของการทำงานเปนทีม ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก การสราง
บรรยากาศของการทำงานมีความเปนกันเอง ความไววางใจกัน การมอบหมายงานอยางชัดเจน การกำหนด
บทบาท วิธีการทำงาน การมีสวนรวมในการประเมินผลการทำงานของทีม การพัฒนาทีมงานใหเขมแข็ง 
  3.2  วางแผนวธิกีารดำเนินการพัฒนาทีมงานในแตละกลุมงาน/กลุมสาระการเรียนรูและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  3.3   จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการทำงานเปนทีม 
  3.4  ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนการทำงานเปนทีม 
  3.5  สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการทำงานเปนทีมเสนอตอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
   3.6  งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 ๔. คณะกรรมการองคประกอบท่ี 4 ขอบขายการบริหารงานวิชาการ (Academic Scope : S)  
  ๔.๑   ศึกษา นิยามและตัวชี ้ว ัดของขอบขายการบริหารงานวิชาการ 12 ดาน ไดแก  
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนา
แหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
การสงเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
  ๔.๒    วางแผนวิธีการดำเนินการขับเคลื่อนตามขอบขายการบริหารงานวิชาการ 12 ดาน 
  ๔.๓   ขับเคลื่อนการดำเนินการตามขอบขายการบริหารงานวิชาการ 12 ดาน ดังนี้  
       ๔.๓.๑  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา นำหลักสูตรไปใช การนิเทศ การประเมินผล 
การใชหลักสูตร และการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  
       ๔.๓.๒  สงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
และใหสอดคลองกับ ความสนใจ ความถนัดของผูเรียน และนำภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู การนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู  
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      ๔.๓.๓  จัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลแตละรายวิชา
ใหสอดคลองกับมาตรฐาน การศึกษา และสงเสริมใหครูดำเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนรู โดยเนน
การประเมิน ตามสภาพจริง การเทียบโอนความรู ทักษะประสบการณผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น รวมถึง 
การสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลใหไดมาตรฐาน  
      ๔.๓.๔   จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ตลอดจนเผยแพรผลงาน การวิจัยทางการศึกษากับสถานศึกษา 
องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น ๆ  
      ๔.๓.๕   จัดทำโครงการผลิตสื ่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และการจัดหาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
      ๔.๓.๖   สำรวจ จัดตั้ง และพัฒนาแหลงเรียนรู ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา จัดทำทะเบียนแหลงเรียนรูและวางแผนใชแหลงเรียนรู รวมถึง
สนับสนุนใหคร ูใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา  
      ๔.๓.๗  สำรวจปญหาและความตองการนิเทศ การจัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศ  
การจัดทำเครื่องมือการนิเทศการติดตามประเมินผล และสรุปผลการนิเทศ เพื่อใหคำปรึกษาชวยเหลือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  
      ๔.๓.๘   จ ัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ การดำเนินการแนะแนว  
การติดตาม การประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา รวมถึง 
การประสานความรวมมือ การแลกเปลี่ยน เรียนรูประสบการณดานการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา
อ่ืน ๆ  
      ๔.๓.๙   จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การกำหนดเปาหมาย 
วางแผน การประกันคุณภาพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การ
ประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในตามเกณฑมาตรฐาน  
      ๔.๓.๑๐  สำรวจความตองการ จัดใหความรูแกชุมชน และการสงเสริมใหชุมชน
เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน  
      ๔.๓.๑๑   วางแผนประสานความรวมมือ และสรางเครือขายกับองคกรตาง ๆ และ 
ผูมีสวนเก่ียวของกับงานวิชาการ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และชวยเหลือพัฒนางานวิชาการ  
                      ๔.๓.๑๒  สำรวจการจัดการศึกษา ความตองการในการรับการสนับสนุนดานวิชาการของ
บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น การประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกับ
บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืน การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู
และการแลกเปลี่ยนการเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืน 
  ๔.๔ ติดตามผลการดำเนินงานตามขอบขายการบริหารงานวิชาการ 12 ดาน ในขอ (3) 
  ๔.๕ สรุปผลการดำเนินงานตามขอบขายการบริหารงานวิชาการ 12 ดาน เสนอตอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
  ๔.๖ งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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 ๕. คณะกรรมการองคประกอบที่ 5  ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารงานวิชาการ (Digital for 
Academic Management : D)  
  ๕.๑  ศึกษา นิยามและตัวชี้วัดขององคประกอบที่ 5 ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารงาน
วิชาการ ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดิจิทัลดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดิจิทัลดานการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา ดิจิทัลดานการวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดิจิทัล
ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ดิจิทัลดานการพัฒนาและ
สงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
  ๕.๒ วางแผนวิธีการดำเนินการขับเคลื่อนการนำระบบดิจิทัลเพ่ือการบริหารงานวิชาการ 
  ๕.๓ ดำเนินการจ ัดทำโครงการ/กิจกรรมที ่เก ี ่ยวของกับโดยนำระบบดิจ ิท ัลเพ่ือ 
การบริหารงานวิชาการ ดังนี้  
         ๕.๓.๑  นำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนการ
สอนของคร ูสงเสริมเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย สอดคลองกับความถนัด 
ความสนใจและความแตกตางระหวางผูเรียน 
        ๕.๓.๒  นำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใชในการปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร การวิเคราะหหลักสูตร การศึกษาเอกสาร ประกอบหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กับทองถิ่น แนวทางการแกปญหาการใชหลักสูตรและการประเมินผลการใชหลักสูตร 
   ๕.๓.๓  นำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการวัดผล 
และการประเมินผลตามคูมือการประเมินผลการเรียนรูหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 การวัดและประเมินผลการเรียนรูการสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผลในแตละกลุมสาระฯ 
และมาตรฐานการเรียนรู การวิเคราะหผลในภาพรวมของโรงเรียน รายชั้นเรียน รายบุคคลและการจัดทำ
ขอมูลสารสนเทศ 
   ๕.๓.๔  นำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการบันทึกขอมูล สรุปรายงานผล การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษาภายในและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาใหมีคุณภาพ 
   ๕.๓.๕  นำดิจิทัลไปใหบริการในหองสมุดในรูปแบบหองสมุดออนไลน การเพ่ิม
ระบบบริการอินเตอรเน็ตในหองคอมพิวเตอรและหองเรียน ใหกับนักเรียนไดใชในการศึกษาหาความรู 
   ๕.๔  ติดตามผลการดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของกับโดยนำระบบดิจิทัล
เพ่ือการบริหารงานวิชาการในขอ (3) 
   ๕.๕  สรุปผลการดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับโดยนำระบบดิจิทัลเพ่ือ
การบริหารงานวิชาการเสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
   ๕.๖  งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 ๖.  คณะกรรมการองคประกอบท่ี 6 นโยบายทางการศึกษา (Policy for Education : P)   
   ๖.๑ ศึกษา นิยามและตัวชี ้ว ัดของนโยบายทางการศึกษา ประกอบดวย การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม การพัฒนาทักษะของครูทั้งการเพ่ิมทักษะ 
(Upskill) และทบทวนทักษะ (Reskill) ใหมีศักยภาพในการนำความรู มาถายทอดนักเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย  วิเคราะหนโยบายการศึกษาจากยุทธศาสตรชาติ 20 ป คำแถลงนโยบายของ
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นายกรัฐมนตรี นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  ๖.๒ นำนโยบายจากขอที่ (1) ประชุมหารือเพื่อกำหนดเปนนโยบายของโรงเรียนโดย 
การประชุมรวมกันของผูบริหารและครูในโรงเรียน  
  ๖.๓ จัดทำยุทธศาสตร แผนงานและแนวทางการขับเคลื ่อนงานวิชาการใหมีการเชื่อมโยง 
กับนโยบายการศึกษาของโรงเรียน  
  ๖.๔ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาแผนงานยุทธศาสตร แผนงานและแนวทาง 
การขับเคลื่อนงานวิชาการใหมีความทันสมัย 
  ๖.๕ สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายทางการศึกษาตามองคประกอบที่ 6 เสนอตอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
  ๖.๖ งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง ณ วันที่  ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256๓ 

 
(นายพิทักษ  เอ็นดู) 

ผูอำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

หนังสือเผยแพร/หนังสือตอบรับ 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ – สกุล  นายพิทักษ  เอ็นดู 

วัน - เดือน - ปเกิด    10  กุมภาพันธ  2505 

สถานที่เกิด  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแกน 

สถานที่อยูปจจุบัน  28  ซอยไอซีดี 8  แขวงคลองสามประเวศ  เขตลาดกระบัง 

  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10520 

สถานที่ทำงาน  โรงเรียนเทพศรินิทรรมเกลา  เขตลาดกระบัง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 

ประวัติการศึกษา   ปการศึกษา 2523  สำเร็จการศึกษา  วิทยาลัยครู  (ป.กศ.)  อำเภอเมือง  

  จังหวัดเลย 

  ปการศึกษา  2529  สำเร็จการศึกษา  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)  

  สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  ปการศึกษา  2541  สำเร็จการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม) 

  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 


