
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)   
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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  
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 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 
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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 



 

 

 

 

 

169 

    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 



 

 

 

 

 

174 

   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 

  

 

 



 

 

 

 

 

189 

 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) 
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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)  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

195 

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)   
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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 


