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บทคดัย่อ 
การวิจัยนี้ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์การบริหารจดัการงานวิชาการแบบ “BENCHALAKE” ภายใต้

ศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพของการเก็บข้อมูล โดย
การศกึษาเอกสาร ร่วมกบัการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้อย่างมีส่วนร่วม จากการระดมสมอง และการสมัภาษณ์เชงิลกึเป็น
รายบุคคล ด้วยแบบสมัภาษณ์ กบัผู้อ านวยการโรงเรยีน รองผู้อ านวยการและครูของโรงเรยีนภูเวยีงวทิยาคมในการ
ด าเนินการ กาวเิคราะห์ขอ้มูล อาศยัการวเิคราะห์ 3 ขัน้ตอน คอื การลดทอนขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูล การตีความ
น าไปสู่บทสรุป ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการงานวิชาการแบบ “BENCHALAKE” ภายใต้ศตวรรษที่ 21มี4
หลกัการส าคญั คอื 1) การบรหิารจดัการเชงิกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21ของการร่วมรู้ร่วมทราบ ร่วมคดิวเิคราะห์ ร่วม
ปฏบิตัพิฒันาและประเมนิผล2)แนวคดิการท างานเชงิระบบในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการผลผลติ 
และขอ้มูลป้อนกลบั 3) องค์ประกอบของการบรหิารจดัการแบบ “BENCHALAKE” ในศตวรรษที ่214) แผนปฏบิตัิการ
เชงิกลยุทธใ์นศตวรรษที ่21 ผ่านระบบคดิของการจดัการความรูสู้่การสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ 
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Abstract 
The result in objective aimed to analyze the academic management of “BENCHALAKE” model sunder 

21st century for achievement improving of students. This qualitative research in the collection by documentary 
both to participatory action learning by brainstorming and in deep interview by interview questionnaire with 
director, voice directors, and teachers to the data. The data analysis was analyzed by using three main 
stages, i.e., data reduction, data organization, data interpretation to conclusion. The study revealed tha the 
academic management of “BENCHALAKE” models under 21st century for achievement improving of students 
at a “Key” 4 elements were to, 1) strategic management in 21st century as understanding, analysis thinking, 
development action and evaluation, 2) system operating concepts in 21st century as input, process, output, 
and feedback, 3) factors of “BENCHALAKE” models in 21st century, 4) strategic implement plans in 21st 
century through thinking system of knowledge managemen tissued to a new knowledge. 
 
Keywords:Academic management of “BENCHALAKE” models under 21st century, achievement improving  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บทน า 
การศึกษา เป็นการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน  
(Ultimate  Aim  of Education  is  the  
Development  of  Character)  ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ 
ทัง้ด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และ
คุณธรรม  มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชวีติ  
สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข  ในหมวด  
4  แนวทางการจดัการศกึษามาตรา  22  ทีก่ าหนดว่า  
การจัดการศึกษาต้องยุดหลักว่า ผู้ เรียนทุกคนมี

ต่อสงัคม และมสุีขภาวะที่ด ีและการพฒันาการศึกษา
รูปแบบใหม่ที่รองรบัศตวรรษที่ 21 เพื่อผลักดันการ
เติบโตของประเทศบนฐานเทคโนโลยีและนวตักรรม 
อาทิ การศึกษาเน้นทักษะขัน้สูง การศึกษาเพื่ อ
นวัตกรรม และการศึกษาเพื่ อการประกอบการ 
(Entrepreneurship Education)   (ส านักงานเลขาธกิาร
, 2559 : 12) โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการ
บรหิารจดัการ การจดัการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล  
การพฒันาวชิาชพี และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ใหส้อดรบั
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และประเมินผล  การศึกษาวิจัย   การประเมิน
มาตรฐานสถานศึกษาเพื่ อปรับปรุงคุณภาพและ
ประสทิธภิาพของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับผู้เรียน โดยผลผลิตจะมี ประสิทธิภาพเพียงใด
ขึน้อยู่กบังานวชิาการ  ต้องเขา้ใจการด าเนินงานและ
ภาระหน้าที่จะต้องสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ให้บรรลุจุดมุ่งหมายหลักสูตรเพื่อยกระดับ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและก่อเกดิ ประโยชน์สงูสุดต่อ
ผูเ้รยีนเป็นฐานส าคญั 
 
2. วตัถปุระสงค ์

เพื่ อศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการงาน
วชิาการแบบ “BENCHALUKE” ภายใต้ศตวรรษที่ 21 
เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน

การสร้างค่ านิ ยมองค์กร (Corporate value) และ
วัฒนธรรมองค์กร  (Corporate culture) ที่ดี อาศัย
กลไกการ จัดการความรู้ ที่ครอบคลุมถึง การระบุ
ความรู ้การทบทวน ความรู้ที่จ าเป็น และชี้ให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างการสอนกับ  การออกแบบ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบใหม่คือการถ่ายทอด 
(Delivering)  ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้  (Applying) ก า ร
สร้างสรรค์ (Creating) การสื่อสาร (Communication) 
และการตดัสนิใจ (Decision making) การสรา้งความรู้
ความสามารถ และ พัฒนาศกัยภาพ โดยเน้นผู้เรยีน
เป็นศูนย์กลาง(สุมาลี ชัยเจริญ , 2551 : 45)การให้
โอกาสแก่ผู้ เรียนทุ กคนได้ เพิ่มพู นความรู้  และ
ประสบการณ์ตลอดจนพฒันาศกัยภาพของแต่ละคนให้
ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้โดยปราศจากข้อจ ากัดทัง้
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Robbins & Coulter (2008 : 192) ให้แนวคิด
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ว่า เป็นกระบวนการ
ตดัสนิใจและการเลอืกปฏิบตัเิพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 8 
ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การก าหนดพันธกิจ วตัถุประสงค ์
และกลยุทธ์ (Indenting the organization's current 
mission and strategic)2) การวิเคราะห์บริบทและ
สิ่งแวดล้อม  (Analyzing environment)3) การระบุ
โอกาสและภัยคุกคาม (Indenting the opportunities 
and threats)4) การวิเคราะห์ทรัพยากรองค์กรและ
ความสาม ารถองค์ ก ร  (Analyzing organization's 
resources and capabilities)5) ก า ร ร ะ บุ จุ ด แ ข็ ง 
จุดอ่ อน  (Indenting strengths and weaknesses)6) 
การก าหนดกลยุทธ ์(Formulating strategic)7) การน า
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Implementing strategic)8) 
การประเมนิผลของกลยุทธ ์(Evaluating result) 

แนวคิดการพัฒนาการบริหารจดัการเชิง
ระบบ 

พรเทพรู้แผน  (2546 : 87) ได้กล่าวถึงการ
พัฒนาระบบไว้ดังนี้1) การวิเคราะห์ระบบ (System 
Analysis) เป็นการศึกษาวิเคราะห์ในองค์ประกอบ
ต่างๆภายในระบบว่ามีอะไรบ้าง ตลอดจนให้แนว

พัฒนาองค์ประกอบต่างๆในระบบที่ยังขาดความ
สมบูรณ์ถูกต้องใหม้คีวามสมบูรณ์ถูกต้องมากทีสุ่ด 6) 
การน าระบบไปใช้ (System Implementation) เป็น
ขัน้ตอนการน าระบบไปใช้ใน สถานการณ์จริง (Live 
Circumstance) 
 
3. การด าเนินการวิจยั 

การด าเนินการวิจยั เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า เอ ก ส า ร 
(Documentary) ร่วมกบัการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้แบบมี
ส่วนร่วม  (Participatory action learning) และการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ (In deep interview) เป็นรายบุคคลที่
มุ่งศกึษาวเิคราะห์การบรหิารจดัการงานวชิาการแบบ 
“BENCHALAKE” ภายใต้ศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน โดยมีรายการ
ด าเนินการวจิยั ตามล าดบั ดงันี้ 

3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
    ก ลุ่ม เป้ าหมายผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key 

informant) ที่ เป็ น ก ลุ่ มตั วอย่ าง  (Sample) ได้ แ ก่ 
ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และครู โรงเรยีนภูเวยีง
วทิยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
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ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน 
    2) การแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ย่างมส่ีวนร่วมกบั

ผูอ้ านวยการ และรองผูอ้ านวยการ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลใน
แนวทาง วิธีการ กระบวนการ และผลผลิต และตรง
ประเด็นของการการบริหารจดัการงานวิชาการแบบ 
“BENCHALAKE” ภายใต้ศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน อนัเป็นเป้าหมาย
ส าคญั 

    3)การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคลกับ
ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และครู โรงเรยีนภูเวยีง
วทิยาคม ดว้ยแบบสมัภาษณ์ หลอมรวมกบัการศกึษา
เอกสาร แนวคดิต่างๆ และจากการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
อย่างมส่ีวนร่วมเพื่อน าไปวเิคราะหผ์ลของขอ้มลู 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
    การวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการงาน

วชิาการแบบ “BENCHALAKE” ภายใต้ศตวรรษที่ 21 
เพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนเป็น
การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ (Qualitative analysis) 
ใช้การวเิคราะห์ ตามหลกัการสามเส้า (Triangulation 
approach) ใน 3 ขัน้ตอน (Wohlstetter A.,1964 :108) 
คือ การลดทอนข้อมูล (Data reduction)สามารถลง
รหสั (Coding) เพื่อจ าแนกประเภทตวัแปรใหส้ามารถ
แจ งนั บ ค วาม ถี่ ได้  ก ารจัด ระบ บ ข้ อมู ล  (Data 
organization)คือ การจ าแนกประเภทของตัวแปรจัด
รวมกลุ่มตัวแปรเป็นองค์ประกอบหรอืมิติ (Elements 
or Dimensions) ของแนวคิด จากนั ้น จึงรวมกลุ่ม
องค์ประกอบให้เป็นแนวคดิ (Concepts) เรยีกวธินีี้ว่า 

 
 
 

รปูภาพ 1การบรหิารจดัการงานวชิาการแบบ “BENCHALAKE” 
ภายใตศ้ตวรรษที ่21 

เพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน 
  

1.การบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษ
ท่ี 21 

1.1ร่วมรู้ร่วมทราบ (Understanding) การท า
ใหทุ้กคนใหก้ารยอมรบั เกดิการรบัรูแ้ละเขา้ใจร่วมกนั
ทุกคนจะมโีอกาสไดร้บัรูแ้ละแสดงออกอย่างทดัเทยีม
กัน ซึ่งท าให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ข้อเท็จจริง เหตุผล
ความรูส้กึและการคดิวเิคราะห์ ตลอดจนการแสดงออก

การบริหารจดัการงาน

วิชาการแบบ 

“BENCHALAKE” ภายใต้

ศตวรรษท่ี 21 

 

1. การบริหารจดัการ
เชิงกลยุทธ์ใน
ศตวรรษท่ี 21 

 
2. แนวคิดการ

ท างานเชิงระบบ

ในศตวรรษท่ี 21 

 
3. องคป์ระกอบของการบริหาร

จดัการแบบ “BENCHALAKE” ใน
ศตวรรษท่ี 21 

 
4. แผนปฏิบติั

การเชิงกลยุทธ์

ในศตวรรษท่ี 21 
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(Development Action and Evolution) การน าวธิีการ
ส าคญั มาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
อย่างละเอียด ว่าท าอะไร มีหลักการและเหตุผล
อย่างไร มเีป้าหมายอย่างไร ใครรบัผดิชอบหลกั ใคร
ต้องให้ความร่วมมือ เป็นการก าหนดข้อผูกพัน
เฉพาะตัว (Commitment) ให้ตน เองเพื่ อควบคุ ม 
(Control) และประเมินผล ให้เกิดการกระท า น าไปสู่
การบรรลุผลที่เป็นเป้าหมาย ของกลุ่มในที่สุด  คือ 
เป็นการท างานและการเรยีนรูร้่วมกนั จงึเกดิมพีลงัการ
ท างานประสานกันในพหุภาคี  ส่งเสรมิให้มีความรกั
และพร้อมที่จะพัฒนาและเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสุด โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 

2.แนวคิดการท างานเชิงระบบในศตวรรษท่ี 
21 

แนวคดิการท างานเชงิระบบในศตวรรษที ่21 มี
ปั จจัย น า เข้ า  ( Input) เพื่ อน าไป สู่ ก ระบ วนการ 
(Process)  ในการปฏิบัติงานที่ เน้นการมีส่วนร่วม
อย่างสงูสุดและเน้นการถ่ายทอดชุดความรู ้องคค์วามรู ้ 
และการแลกเปลี่ยนความรูก้่อใหเ้กดิผลผลติ (Output) 
ซึ่งถือว่าเป็นผลผลติโดยตรงจากการด าเนินงาน และ
เมื่อผลผลิตจากการด าเนินงานมีการใช้งานในระดับ
หนึ่งจะก่อใหเ้กดิผลลพัธ์(Outcome) ในส่วนสุดทา้ยได้
เกิดผลกระทบทางสังคม  (Impact)  อาทิ บุคลากร 
และผู้เรียนมีความเข้มแข็ง  โดยผ่านระบบและการ
พฒันาซึ่งองค์ประกอบของระบบประกอบด้วย ปัจจยั
น าเขา้กระบวนการผลผลติและขอ้มลูป้อนกลบั 

3. องค์ประกอบของการบริหารจดัการแบบ 
“BENCHALAKE” ในศตวรรษท่ี 21 

B=Benefit Base (ป ระโยช น์ผู้ เ รียน เป็ น
ฐาน): การบริหารจดัการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมุ่ง
พฒันาผู้เรยีนผ่านกระบวนการเรยีนรู้ เพื่อให้ผู้เรยีน
ได้รับการพัฒนาทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ผู้ปฏิบตัิงานทุกส่วนฝ่าย ที่มุ่งเน้นการบูรณาการการ
จดัการความรู้ กระบวนการเรยีนรู้ การผลติหลกัสูตร
และนวตักรรมทางการศกึษาเรยีนรู ้สามารถเรยีนรู้ได้
ทุกทีทุ่กเวลา จากการบูรณาการการใชเ้ทคโนโลย ีเป็น
ช่องทางในการสนับสนุนและการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายสู่
ผู้เรียนของกระบวนการจดัการและการใช้ทรพัยากร
ต่าง ๆเพื่อให้การปฏิบตัิงานและการจดัการเรยีนการ
สอนเกดิประโยชน์สงูสุดและคุม้ค่า   

N= Norm (บรรทัดฐานการปฏิบติังาน):วิถี
ประชาเป็นแบบแผนในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ทุกคน
ปฏบิตักินัจนเกดิเป็นความเคยชนิ และมจีารตีเป็นเรื่อง
ของความรู้สึกว่า สิ่งใดผิด สิ่งใดถูก เน้นการท างาน
เป็นทมี ทุกฝ่ายมส่ีวนร่วมในการท ากิจกรรม มรีะบบ
การท างาน และมาตรฐานโปร่งใสตรวจสอบได ้การให้
อิสระทางความคิด แก่คณะท างานเพื่อให้เกิดงาน
สร้างสรรค์อยู่ เสมอแต่อยู่ภายใต้บริบทหรือบรรทัด
ฐานการท างานทีไ่ดม้าตรฐาน 

C= Collaborative (ความร่วมมือ):คณะครไูด้
ท างานร่วมกนั ร่วมกนัคดิ ร่วมกนัท า ทุกคนเป็นผู้น า 
เพื่ อพัฒ นาผู้ เรียน เป็นส าคัญ  ร่วมกันวางแผน 
วเิคราะห์ผูเ้รยีน แลกเปลี่ยนเรยีนรูร้บัฟังความคดิเห็น
ซึ่งกนัและกนัอย่างมเีหตุผล ร่วมกนัวางแผนออกแบบ
บทเรยีนร่วมกนั ท างานไปดว้ยกนัอย่างมเีป้าหมายที่
ชัดเจน มีสื่อ นวัตกรรม บทเรียน ที่น ามาใช้ ครูได้
พฒันาบทเรียนร่วม ท างานร่วมกัน วางแผนร่วมกัน 
และสะทอ้นผล ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

H= Holding for creative (ก ารใช้ แรงยึ ด
เพื่ อ ส ร้ า งส รรค์ ) : ก ระบ วน ก ารพั ฒ น าพ ลั ง
สรา้งสรรค์ (Creative Process Development) อยู่บน
พื้นฐานความเชื่อที่ว่าถ้าบุคลากรมีโอกาสได้ท างาน
ร่วมกันด้วยความรกัและเห็นคุณค่าระหว่างกันที่จะ
สามารถแกปั้ญหาใหลุ้ล่วงไปได ้โดยอาศยัความมุ่งมัน่
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L= Learning management (ก ารจัด ก า ร
เรียนรู้):การจดัการเรียนรู้ที่เน้นในสิ่งที่ผู้เรียนอยาก
เรยีนรู ้โดยสิง่ทีอ่ยากเรยีนรูด้งักล่าวจะต้องเริม่มาจาก
ปัญหาที่ผู้เรียนสนใจเน้นที่กระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนในกลุ่ม การ 
ป ฏิ บั ติ แ ล ะก า ร เรี ย น รู้ ร่ ว ม กั น  (Collaborative 
Learning)ที่สามารถน าองค์ความรู้ในทุกหนแห่งมา
บูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพฒันานวตักรรมต่างๆ 
การใช้เทคโนโลยีที่เกิดความคุ้มค่า ได้แก่  การใช ้
อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับ
การคน้หาความรู ้และแหล่งขอ้มลูทีส่ าคญัในการศกึษา
ค ว าม คิ ด ส ร้ า ง ส ร รค์  (Creative Thinking)ก า รมี
กจิกรรมทีส่นับสนุนการท างานแบบเป็นกลุ่ม หรอืทมี 
น าไปสู่การ สรา้งความรูใ้หม่ 

A=Ability (สมรรถนะงานตามเป้าหมาย): 
การบริหารจดัการพัฒนาบุคลากรครูให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐาน วิชาชีพ สามารถก าหนดกรอบการ
พฤติกรรมมาตรฐานและวางแผนพฒันาศกัยภาพให้
บรรลุเป้าหมายได้อย่างชดัเจน การ ส่งเสรมิบุคลากร
ครูเขา้ร่วมกิจกรรมการประชุม สมัมนาและฝึกอบรม 
ต่อเนื่อง การพฒันาครูเพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการ
จดัการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั การ
แสวงหาสื่อและเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาอย่างต่อเนื่อง
และการปฏิบัติการ การท าหน้าที่ ที่ได้รบัมอบหมาย 
เพื่อใหง้านประสบผลส าเรจ็  

K= Knowledge (การสร้างองคค์วามรู้): การ
ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จาก การขบัเคลื่อน
ชุ ม ช น แห่ งก า ร  เรีย น รู้  (Professional Learning 
Community: PLC) “ชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี” 

E= Evaluation (การประเมินผล): การวดัผล
จากการปฏิบัติงานจริง และการสังเกตอย่างเป็น
ระบบ ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนประเมนิการเรยีนรูข้องตนเอง 
รวมทัง้เป็นผูป้ระเมนิทกัษะของผูเ้รยีนและกลุ่ม พรอ้ม
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนา
ตนเองเน้นการประเมนิผลตามสภาพจรงิ มกีารก าหนด
เป้าหมายทีม่คีวามสมัพนัธใ์นการประเมนิ 

4. แผนปฏิบติัการเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 

จดัการศึกษา ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  หรือ
ตามวิสยัทัศน์ที่ก าหนดไว้ ได้แก่1)แผนกลยุทธ์ทาง
การศกึษาเป็นแผนซึ่งก าหนดขึน้เพื่อใช้เป็นเป้าหมาย
ในการด าเนินงาน มีขอบเขตครอบคลุมทรัพยากร 
กิจกรรมและเป้าหมาย2) แผนกลวิธี (Tactical plan) 
เป็นแผนซึ่งก าหนดช่วงระยะในการด าเนินงานให ้
บรรลุผลผลส าเร็จ และเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ ์
โดยยุทธวิธีหรือกลวิธี (tactics) ที่ก าหนดขึ้นต้องมุ่ง
สนับสนุนกลยุทธ์หลกัให้บรรลุผลส าเรจ็3)แผนปฏิบตัิ
การ (Operational plan) เป็นแผนเพื่อรองรบักลยุทธ์
หรือ เป็นแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ต้อง
ด าเนินการ 
 
5. อภิปรายผล 

 ก ารบ ริห า รจัด ก า รง าน วิช าก ารแบ บ 
“BENCHALAKE” ภายใต้ศตวรรษที่ 21มี 4 หลักการ
ส าคญั คอื 1) การบรหิารจดัการเชงิกลยุทธ์ในศตวรรษ
ที่ 21 ของการร่วมรู้ร่วมทราบ ร่วมคิดวเิคราะห์ ร่วม
ปฏิบตัพิฒันาและประเมนิผล2)แนวคดิการท างานเชงิ
ร ะบ บ ใน ศ ต ว ร รษ ที่  21 ได้ แ ก่  ปั จ จัย น า เข้ า 
ก ระบ วนการผลผลิต  แ ละข้อมู ล ป้ อนกลับ  3) 
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ก า ร บ ริห า ร จั ด ก า ร แ บ บ 
“BENCHALAKE” ในศตวรรษที่ 214) แผนปฏิบตัิการ
เชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบคิดของการ
จัดการความรู้สู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่  ทัง้นี้สืบ
เน่ืองจากเป็นวธิกีารทีใ่ชก้ารแกปั้ญหา ทีม่ลีกัษณะเป็น
การผสมผสาน หรือ การคัด เลือกค าตอบ และ
ทางเลอืกต่างๆ แล้วสรา้งขึน้เป็นค าตอบหรอืทางเลอืก
ที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหารวมทัง้ การคิดนอกกรอบ 
ของวิธีการและเทคนิคในการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ที่
แตกต่างไปจากวธิกีารเดิมของการแก้ปัญหา ซึ่งการ
คิดนอกกรอบจะส าเร็จหรือไม่อยู่ที่การกล้าในการ
ปรับเปลี่ยนความคิดจากแนวคิดเดิม และการใช้
ความคิดในการพฒันา รวมทัง้ การเพิ่มคุณค่าให้กับ
ตนเองให้เป็นบุคคลที่มบีทบาท โดยมหีลกัการส าคญั 
คือ การคิดริเริ่ม (Originality)การคิดค้น (Invention) 
การคดิละเอยีดลออ (Elaboration) การคดิคล่องแคล่ว 
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7. เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศกึษาธกิาร. (2552). การบรหิารการส่งเสรมิความรูว้ชิาการ ตามแนวทางการปฏบิตั.ิ กรุงเทพฯ:กระทรวงฯ. 

เป็นขัน้ที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นตวัตนของครูที่มีความ
เป็นมืออาชีพรู้ตนเองว่ามีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
อย่างไร วเิคราะหปั์ญหา หาจุดร่วม รูเ้ป้าหมาย และจะ
พฒันาตนเองอย่างไรถงึจะท าใหบ้รรลุตามเป้าหมายได ้
เน้นการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ รูปั้ญหา หาจุดร่วมที่
จะพฒันาคอืพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพ และผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ ขัน้ท่ี 2:ใกลช้ดิ ตดิตาม 
หนุนเสริม  จากการมีทีมคณะกรรมการหนุนเสริม 
ปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ตามแนวทางและทิศทางการด าเนินการพฒันา ตาม
สภาพจรงิของบรบิทโรงเรยีนและผู้เรยีนขัน้ท่ี 3:เพิ่ม
เครอืข่าย ขยายผลเป็นการสร้างเครอืข่าย ขยายผลสู่
โรงเรียนตามความสมัครใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอ
งบประมาณและการใช้งบประมาณตามโครงการที่
ไดร้บัจดัสรร วางแผน ขยายผลด าเนินการให้เกิดการ
พัฒนาต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรม และส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกนั ทีเ่กดิ ผลการด าเนินการ โดยมภีาวะผูน้ าทาง
วชิาการเพิม่ขึน้ ครเูปลีย่นพฤตกิรรมการเรยีนการสอน
สู่การเรยีนการสอน และนักเรยีนเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การเรียน รู้อ ย่ างมีค วาม สุข ซึ่ งแผนกลยุ ท ธ์  มี
ความส าคญั หรอื มปีระโยชน์ต่อการศกึษา เป็นสิ่งที่
ก าหนดทศิทาง วสิยัทศัน์  ภารกจิ เป้าหมาย และช่วย
ให้สามารถปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลง การก าหนด
ทิศทางและ วัตถุประสงค์ การด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม สอดคล้องกบัสภาวะการเปลี่ยนแปลง ท าให้
การก าหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์และทิศทางการ
ด าเนินงานในอนาคตที่ ชดัเจนและสอดคล้องกบัการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบด้าน โดยสอดคล้องกับ 
Fisher (2005 : 198) การจัดการความรู้ เป็นหนึ่งใน
กลไกส าคัญ สนับสนุนการยกระดับคุณภาพด้าน
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยมบีุคลากรทางการศกึษา
ทุกส่วนฝ่าย เป็นกลไกในการขับเคลื่อน การสร้าง
ค่านิยมองค์กร (Corporate value) และวัฒนธรรม
องค์กร  (Corporate culture) ที่ดี อาศัยกลไกการ 
จัดการความรู้ ที่ครอบคลุมถึงการระบุความรู้ การ
ทบทวน ความรู้ที่ จ า เป็น และชี้ ให้ เห็นถึงความ
เชื่ อ ม โย ง ระห ว่ า งก า รส อน กั บ ก ารอ อก แบ บ
สภาพแวดลอ้มการเรยีนรูแ้บบใหม่คอืการถ่ายทอด 

 
 

 

การประยุกต์ใช้ (Applying) การสรา้งสรรค์ (Creating) 
การสื่ อสาร  (Communication) และการตัดสิน ใจ 
(Decision making) การสร้างความรู้ความสามารถ 
และพฒันาศกัยภาพ ซึ่งสอดคล้องกบั สุมาล ีชยัเจรญิ
2551:89)การให้โอกาสแก่ผู้เรียนทุกคนได้เพิ่มพูน
ความรู ้และประสบการณ์ตลอดจนพฒันาศกัยภาพของ
แต่ละคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้โดยปราศจาก
ขอ้จ ากดัทัง้ระดบัสตปัิญญาความสามารถ ในการรบัรู้
การเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้ใชค้วามคดิ การแก้ปัญหา
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความรู้ ในทุกระดับ 
ของการ บรหิารจดัการงานวชิาการทีก่า้วสู่สถานศกึษา
แห่งการเรยีนรู ้
 
6. ข้อเสนอแนะ 

การประสานงาน ร่วมมอืร่วมใจ ท างานเป็นทมี
ที่ เน้นความมีส่วนร่วม (Co-ordination) และความ
ร่วมมือ (Cooperative) เป็นการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการพฒันาหรอืด าเนินกจิกรรมและร่วมปรกึษาหารอื 
เพื่อให้กิจกรรมด าเนินการไปได้อย่างมศีกัยภาพและ
บรรลุเป้าหมายเป็นการบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบ 
ทัง้ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ การด าเนินการและ
ปฏิบัติการอย่างมีเป้าหมาย ที่ยึดโรงเรียน เป็น
ศู น ย์ ก ลางของก ารพัฒ นาและเกิ ด วัฒ น ธรรม
สถานศกึษาทีด่ ี 
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