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 The objectives of this research are (1) to study the changing contexts that effect 

the educational management in Rajabhat University Demonstration Schools (2) to study 

internal and external factors that effect the changing in Rajabhat University Demonstration 

Schools (3) to develop the changing management strategies in Rajabhat University 

Demonstration Schools. The qualitative data are collected from document analysis and 14 

Rajabhat University Demonstration School administrators’ interviews. The research tools are 

structured interviews, check list questionnaires, TOWS matrix, focus groups discussion and 

connoisseurship.     

 The research findings revealed that:  

1. The various changes in the structural, human resources, budget, learning 

process, student admission policy and students’ behavior influenced the educational 

management of Rajabhat University Demonstration Schools. 

2. The internal factors that effect the changing in Rajabhat University Demonstration 

Schools were base on organizational strategies, organizational structure, operating system, 

staff, skill, style and shared values of school. The external factors are consisted of politics, 

economics, culture and social, and technology.    

3. The development of the changing management strategies in Rajabhat 

University Demonstration Schools includes 1 vision, 5 missions, 5 goals, 3 strategic issues, 

16 strategies, 51 measures, and 108 indicators. Of the 3 strategic issue, the first issue aims 

to achieve the organization’s approach towards attending the international standard. 

Second is to raise the level of human resources to become specialists, and last is to foster 

transparency in the  organization.  
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 คุณค�าและประโยชน�อันเกิดจากวิทยานิพนธ�เล�มนี้ ผู�วิจัยขอน�อมบูชาแด�พระคุณบิดา มารดา 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 โลกยุคป
จจุบันอยู�ภายใต�กระแสการเปลี่ยนแปลงแห�งโลกาภิวัตน" ก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในแบบใหม� ๆ อยู�ตลอดเวลา ความเจริญก�าวหน�าของเทคโนโลยีสารสนเทศทําให�การติดต�อสื่อสาร 
การแลกเปลี่ยนข�อมูลและการเรียนรู�ซ่ึงกันและกันสามารถกระทําได�โดยไม�มีขอบเขตจํากัด กระแส 
การเปลี่ยนแปลงดังกล�าวส�งผลกระทบให�เกิดความจําเป1นท่ีต�องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน"ด�านการบริหาร
เพ่ือให�เข�ากับสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป สิ่งสําคัญประการหนึ่ง คือ การสร�างองค"การท่ีมีความ
เป1นพลวัตรเพื่อให�สามารถดํารงอยู�ได�ภายใต�การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน (Munassar and others, 
2013: 136) การบริหารองค"การแบบใหม�เน�นการกระจายอํานาจแทนการรวมศูนย"อํานาจ เน�นการสร�าง
ความร�วมมือแทนการแข�งขัน เน�นการสร�างความแตกต�างท่ีมีความหลากหลาย และให�ความสําคัญกับ
คนมากกว�าวัตถุ  (การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค"การ, 2558) สอดคล�องกับแนวคิดทฤษฎีระบบ
ท่ีได�กล�าวถึงความแตกต�างระหว�างองค"การแบบด้ังเดิมและองค"การสมัยใหม� โดยองค"การในยุคด้ังเดิม
ถูกมองว�าเป1นองค"การในระบบปMด (Close System) เป1นองค"การท่ีไม�มีความสัมพันธ"กับสภาพแวดล�อมภายนอก 
ในขณะท่ีองค"การสมัยใหม�ถูกมองว�าเป1นองค"การในระบบเปMด (Open System) ท่ีจะต�องมีปฏิสัมพันธ"
กับสภาพแวดล�อมภายนอก  ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจากป
จจัยภายนอกย�อมส�งผลกระทบต�อองค"การ 
เพราะฉะนั้นองค"การจึงต�องมีการปรับตัวเพ่ือสร�างความสมดุลให�เกิดข้ึน เช�นเดียวกับทฤษฎีความซับซ�อน 
(Complexity Theory) ท่ีมีกระบวนทัศน"ท่ีให�ความสําคัญกับการปรับตัวขององค"การเพ่ือให�สอดคล�อง
กับความสับสนวุ�นวายหรือความไม�แน�นอนท่ีเกิดข้ึน (Amagoh, 2008) ดังนั้นจึงเห็นได�ว�าแนวคิดท้ังสอง
ให�ความสําคัญกับการปรับตัวขององค"การเพ่ือให�สามารถดํารงอยู�ได�ภายใต�สภาพแวดล�อมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 
 ดังนั้นอาจกล�าวได�ว�าการเปลี่ยนแปลงได�กลายเป1นปรากฏการณ"ท่ีเกิดข้ึนอย�างต�อเนื่อง
และจะต�องได�รับการจัดการอย�างถูกต�องและเหมาะสม โดยผู�บริหารองค"การต�องให�ความสําคัญและ
เข�ามามีบทบาทในด�านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงกับ
การแข�งขันระหว�างองค"การ และการตอบสนองต�อสภาพแวดล�อม ดังจะเห็นได�จากภาครัฐพยายามหา
ความได�เปรียบในการแข�งขัน รวมทั้งปรับปรุงวิธีการทํางาน (Samuel, 2013) เช�นเดียวกับ 
Pryor (2008) ท่ีให�ความสําคัญกับการเป1นผู�นําในการเปลี่ยนแปลงของผู�บริหารองค"การ พร�อมกับ
อธิบายถึงความแตกต�างระหว�างการเปลี่ยนแปลงในป
จจุบันกับการเปลี่ยนแปลงในอดีตท่ีมีความ
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แตกต�างอยู�ท่ี ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง  ความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลง  ความซับซ�อนของ
การเปลี่ยนแปลง  ความรวดเร็วของการสื่อสารและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนท่ัวโลก 
เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป1นท่ีผู�นําในระดับองค"การและผู�นําในระดับชาติต�องทําการสินใจอย�าง
ทันทีทันใดเพ่ือแก�ป
ญหาและวิกฤตการณ"ท่ีเกิดข้ึน  
 ในด�านการศึกษาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากกระแสโลกาภิวัตน" เทคโนโลยีการสื่อสาร
และสารสนเทศทําให�สังคมโลกเป1นสังคมท่ีไร�พรมแดน เกิดการลื่นไหลระหว�างวัฒนธรรม นําไปสู�การ
ผสมผสานทางด�านความคิด ค�านิยม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป1นอยู�ของมวลมนุษยชาติ (ภาระวี ศุขโรจน" 
และคณะ, 2556: 77) การเปลี่ยนแปลงดังกล�าวส�งผลกระทบต�อการปรับตัวและการเรียนรู�ในระดับ
บุคคล สอดคล�องกับแนวคิดของรุ�ง แก�วแดง (2543 :1) ท่ีกล�าวไว�ว�า ความเปลี่ยนแปลงอย�างรุนแรง
และรวดเร็วท้ังทางด�านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ส�งผลกระทบต�อวิถีชีวิตของผู�คน 
ดังนั้นจึงจําเป1นท่ีจะต�องทบทวนและออกแบบการศึกษาให�สอดคล�องกับบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ในขณะท่ีการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เป1นการศึกษาท่ีเน�นความสําคัญของระบบเศรษฐกิจนําไปสู�การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการแสวงหาความรู�ท่ีเรียกว�า เศรษฐกิจฐานความรู� (Knowledge Based Economy) 
ซ่ึงเป1นระบบเศรษฐกิจท่ีให�ความสําคัญในการผลิต และการบริการโดยอาศัยความรู�เป1นตัวขับเคลื่อน
นวัตกรรมนําไปสู�การสร�างความเจริญเติบโตและความมั่นคงในทุกภาคส�วน ดังนั้นกุญแจแห�ง
ความสําเร็จของเศรษฐกิจฐานความรู�อยู�ท่ีการสร�างทุนมนุษย" นั่นคือการสร�างระบบการศึกษาเพ่ือให�
เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน (ประภาพรรณ วุ�นสุข, 2553: 7-8) สอดคล�องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาลป
จจุบันที่เน�นการพัฒนาประเทศภายใต�โมเดลไทยแลนด" 4.0 ที่จะเป1นพลังขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในอนาคต เพ่ือทําให�ประเทศไทยก�าวพ�นจากประเทศที่มีรายได�ปานกลางไปสู�ประเทศท่ีมี
รายได�สูง โดยมีนวัตกรรมเป1นตัวขับเคลื่อน อย�างไรก็ตามการศึกษาจะต�องมีการพัฒนาเป1นกระบวนการ
และข้ันตอน รวมถึงมีการพัฒนาไปพร�อมกันท้ังระบบเพ่ือให�เกิดความเชื่อมโยง  โดยเฉพาะอย�างยิ่ง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต้ังแต�ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปkท่ี 6 ท่ีเป1นการศึกษาภาคบังคับท่ีรัฐ
จัดให�กับนักเรียนทุกคนภายใต�บทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญเป1นการศึกษาท่ีประชาชนทุกคนสามารถ
เข�าถึงได� การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงมีความจําเป1นอย�างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานความรู�ให�เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ 
 ในขณะเดียวกันเม่ือพิจารณาในด�านตัวบุคคลพบว�าบุคคลแห�งการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 
จะประกอบไปด�วยทักษะการเรียนรู�ที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) ทักษะการเรียนรู�และนวัตกรรม 
2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และ 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ ซ่ึงท้ัง 3 ทักษะล�วนมีความจําเป1น
ต�อการดํารงชีพในป
จจุบัน ภายใต�กระแสแห�งการเปลี่ยนแปลงในป
จจุบัน การไหล�บ�าเข�ามาของข�อมูล
ข�าวสารล�วนแต�มีบทบาทต�อรูปแบบการเรียนรู�แบบเดิมท่ีครูเป1นผู�ถ�ายทอดเพียงฝnายเดียวเปลี่ยนไปสู�
การเรียนรู�ด�วยตนเองของนักเรียนในสัดส�วนท่ีมากข้ึน บทบาทของครูยุคใหม�จึงต�องมีการปรับตัวจาก
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ผู�ทําหน�าท่ีหลักในการถ�ายทอดความรู�กลายเป1นผู�ทําหน�าท่ีเป1นผู�ช�วยเพ่ือให�นักเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู�ตามศักยภาพของแต�ละบุคคล (ทิพรัตน" สิทธิวงศ" และยุทธนา พันธ"มี, 2557: 1-3) กระบวนการ
ดังกล�าวนําไปสู�การปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน การปรับปรุงรายวิชาและ
โครงสร�างหลักสูตร และการให�ความสําคัญกับการทํากิจกรรมท่ีมากข้ึน หลักการดังกล�าวจึงเป1นท่ีมา
ของนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�ของกระทรวงศึกษาธิการในป
จจุบัน  
 ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ผลต�อการศึกษาของไทย คือ การเข�าสู�
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community :AEC) ส�งผลให�ประเทศไทยต�องมีการปฏิรูป
การศึกษาท้ังระบบ ต้ังแต�หลักสูตร การเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลและการประเมินผล เพ่ือ
พัฒนาความสามารถและทักษะในการคิดวิเคราะห" การเรียนรู�ด�วยตนเองและการแก�ป
ญหา รวมท้ัง
การพัฒนาคุณภาพครูผู�สอน  การก�าวเข�าสู�ประชาคมอาเซียนทําให�ต�องมีการส�งเสริมการเรียนรู�ภาษา
และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษจะมีบทบาทสําคัญและเป1นภาษาทางราชการของอาเซียน ในขณะท่ี
สถาบันการศึกษาต�องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนจากเดิมท่ีเน�นการให�ความรู�เพ่ือผลิตนักเรียน
เข�าสู�ตลาดแรงงาน เป1นการสอนให�นักเรียนมีความรับผิดชอบต�อสังคม สร�างนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะ
ความเป1นพลเมืองท่ีดี มีความอดทนอดกลั้น รักสันติสุข พัฒนาทักษะในการแก�ป
ญหา และสิ่งท่ีสําคัญ
ในการพัฒนาระหว�างประเทศ คือ การทําให�นักเรียนเป1นส�วนหนึ่งของประชาคมโลกและพลเมืองโลก 
(ข�าวสํานักงานรัฐมนตรี, 2556)  
 ในส�วนของโรงเรียนสาธิตพบว�าจัดต้ังข้ึนตามปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการตามแนวคิด
ของ Dewey และ Parkerโดยมีวัตถุประสงค"เพ่ือค�นคว�า ทดลอง และวิจัยการจัดการเรียนรู�ให�แก�
นักเรียนตามปรัชญาการศึกษาพิพัฒนา ท่ีมีความเชื่อว�านักเรียนทุกคนมีธรรมชาติแห�งการเรียนรู�และ
การค�นพบท่ีแตกต�างกัน การจัดการเรียนการสอนจึงมุ�งเน�นกิจกรรมการเรียนรู�ต�าง ๆ หลังจาก
นักวิชาการไทยได�นําแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมาใช� ประกอบกับป
จจัยต�าง ๆ 
ทําให�โรงเรียนสาธิตในประเทศไทยมีสภาพแตกต�างไปจากปรัชญาเดิมโดยให�ความสําคัญในการสอบ
เข�าศึกษาต�อในระดับมหาวิทยาลัยเป1นหลัก  การกําหนดวิสัยทัศน"และพันธกิจไม�นําไปสู�การเปลี่ยนแปลง 
ยึดรูปแบบระบบราชการ หลักสูตรไม�สัมพันธ"กับชีวิต และอาจารย"ไม�ให�ความสําคัญกับปรัชญา
การศึกษาพิพัฒนา (เฉลิมลาภ  ทองอาจ, 2553) จึงทําให�โรงเรียนสาธิตในป
จจุบันมีลักษณะไม�แตกต�าง
จากโรงเรียนท่ัวไปท่ีสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย�างไรก็ตามผู�ปกครองส�วนใหญ�ยังมี
ความคาดหวังว�าการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิตต�องมีคุณภาพดีกว�าโรงเรียนท่ัวๆไป ดังนั้น
จึงเลือกส�งบุตรหลานเข�ามาเรียน แม�ว�าโรงเรียนสาธิตจะมีค�าใช�จ�ายท่ีสูงกว�าโรงเรียนท่ัวไป เนื่องจาก
โรงเรียนสาธิตได�งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลส�วนหนึ่ง ส�วนท่ีเหลือโรงเรียนสาธิตสามารถเก็บเงิน
บํารุงการศึกษาเพ่ิมเติมได�ตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่โรงเรียนสาธิตนั้นสังกัด ในด�านการจัด 
การเรียนการสอนพบว�านักเรียนโรงเรียนสาธิตโดยท่ัวไปได�คะแนนทดสอบ O-NET สูงกว�านักเรียน
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กลุ�มอ่ืน แต�เม่ือพิจารณาการศึกษาโดยภาพรวมของประเทศพบว�าระบบการศึกษาของไทยมีความอ�อนด�อย
ในด�านการบริหารจัดการ และคุณภาพการศึกษาท่ียังไม�สามารถพัฒนาคนไทยให�มีศักยภาพท่ีเพียงพอ
ต�อการดํารงชีพอย�างมีคุณภาพภายใต�สภาวะแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและท่ีสําคัญคือผลสอบ PISA
พบว�าเด็กไทยส�วนใหญ�อ�านภาษาไทยไม�รู�เรื่อง คิดวิเคราะห"และตีความไม�เป1น นอกจากนี้ยังพบว�า
การปฏิรูปการศึกษาของไทยท่ีผ�านมาไม�บรรลุผลสําเร็จตามเปsาหมายไม�ว�าจะเป1นการปฏิรูปโครงการ
หลักสูตรหรือปฏิรูปครูผู�สอน  แสดงให�เห็นถึงความล�มเหลวของระบบการศึกษาไทย (เดลินิวส",  
2557) 
 สําหรับโรงเรียนสาธิตของรัฐแบ�งออกเป1น 2 กลุ�มแยกตามมหาวิทยาลัยที่สังกัด คือ
โรงเรียนสาธิตท่ีสังกัดมหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยโรงเรียนสาธิต
ท้ังสองกลุ�มนี้มีลักษณะการบริหารงานที่แตกต�างกัน และโรงเรียนสาธิตทั้งสองกลุ�มจะมีการจัด
กิจกรรมท่ีแยกออกจากกัน นอกจากนี้คุณลักษณะของนักเรียนสาธิตทั้งสองกลุ�มจะมีเอกลักษณ"ท่ี
แตกต�างกัน ท้ังนี้โรงเรียนสาธิตท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยจะมีความได�เปรียบในด�านชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
ทําให�ผู�ปกครองเลือกท่ีจะส�งบุตรหลานเข�าเรียนโดยมีความมุ�งหวังว�าเม่ือจบจากโรงเรียนสาธิตแล�วจะ
ได�เข�าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยต�อไป ขณะที่โรงเรียนสาธิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏต�องสร�าง
ผลงานให�เป1นท่ีประจักษ"จึงจะได�รับการยอมรับจากผู�ปกครอง 
 เพราะฉะนั้นจึงเป1นสิ่งท่ีน�าสนใจว�าโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจะมี
มาตรการอย�างไรในการแข�งขันกับโรงเรียนต�าง ๆ ท้ังโรงเรียนท่ีสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย และท่ีสําคัญภายใต�การเปลี่ยนทางด�าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏจะต�องสร�างกลยุทธ"เพ่ือสร�างจุดแข็งให�องค"การเพ่ือให�สามารถดํารงอยู�ได�ใน
ป
จจุบัน และจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถ
ดําเนินการจัดการศึกษาได�ตั้งแต�ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนถึงระดับปริญญาเอก ในส�วนของการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานมหาวิทยาลัยจะมอบหมายให�โรงเรียนสาธิตในสังกัดเป1นผู�ดําเนินการ โดย
โรงเรียนสาธิต หรือ Demonstration School  เป1นโรงเรียนท่ีมีความพิเศษแตกต�างจากโรงเรียนอ่ืนๆ 
ตามปรัชญาและอุดมการณ" โดยมีวิธีการเฉพาะของแต�ละสถาบัน ดังนั้นโรงเรียนสาธิตจึงเป1นโรงเรียน
ท่ีจัดต้ังข้ึนมาเพ่ือใช�เป1นสถานท่ีสําหรับการสาธิตการเรียนการสอนให�นักศึกษาหรือครูอาจารย"ได�
ศึกษา สังเกตและนําไปใช�เป1นแบบอย�างต�อไป (นริสานันท" เดชสุระ, 2552: 3-4) 
 อย�างไรก็ตามโรงเรียนสาธิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏแบ�งออกเป1น 3 ประเภท คือ 
โรงเรียนสาธิตการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนประถมสาธิต และโรงเรียนมัธยมสาธิต สําหรับการวิจัยในครั้งนี้
ผู�วิจัยให�ความสําคัญกับโรงเรียนมัธยมสาธิต เนื่องจากเป1นโรงเรียนท่ีนักเรียนอยู�ในช�วงของวัยเปลี่ยนผ�าน
จากความเป1นเด็กสู�ความเป1นผู�ใหญ� นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจะมีพัฒนาการทางด�านความคิด
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และบุคลิกภาพท่ีเปลี่ยนไปค�อนข�างมาก โดยเฉพาะอย�างยิ่งในยุคแห�งความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การรับรู�ข�อมูลข�าวสารต�าง ๆ ของนักเรียนเกิดขึ้นตลอดเวลา จึงส�งผลต�อพฤติกรรม
การแสดงออกของนักเรียนที่มีลักษณะเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานเดิมของสังคม เพราะฉะนั้น
สถานศึกษาจึงต�องเตรียมความพร�อมเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนท้ังในด�าน
พฤติกรรม และด�านวิชาการเพ่ือสร�างนักเรียนให�มีคุณลักษณะอันพึงประสงค"ตามความต�องการของ
สังคมเพื่อวางรากฐานความเป1นพลเมืองของโลกท่ีมีความสมบูรณ" และจากการศึกษาของบาร"โทล 
พบว�าโดยท่ัวไปสถานศึกษาจะมีการเปลี่ยนแปลงใน 4 ด�าน คือ ด�านโครงสร�าง เทคโนโลยี คน และ
วัฒนธรรม ขณะท่ีการบริหารสถานศึกษาส�วนใหญ� จะประกอบด�วยงาน 4 ด�าน คือ งานด�านวิชาการ 
ด�านบริหารงบประมาณ ด�านบริหารงานบุคคล และด�านบริหารท่ัวไป แต�สําหรับโรงเรียนสาธิตท่ีสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงถือเป1นหน�วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยจึงต�องดําเนินนโยบายให�สอดคล�องกับ
มหาวิทยาลัยด�วย จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได�กําหนดหน�าท่ีหลัก 4 ประการ 
คือ การจัดการเรียนการสอน การทําวิจัย  การจัดบริการวิชาการสู�ชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ดังนั้นจึงทําให�โรงเรียนสาธิตต�องมีภาระหน�าท่ีดังกล�าวเช�นกัน 
 ขณะท่ีงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องพบว�าโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมีป
ญหาในด�าน
บุคลากร สืบเนื่องมาจากไม�มีอัตราบรรจุให�กับครูท่ีสอนในโรงเรียน ทําให�ครูมีฐานะท่ีไม�ม่ันคง ดังนั้น
เม่ือบุคคลเหล�านี้สอบบรรจุได�จึงจะลาออก ทําให�มีการเปลี่ยนครูบ�อย ส�งผลกระทบต�อประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน (กนกวรรณ ศรีวาปk, 2544) สอดคล�องกับงานวิจัยของ นริสานันท"  เดชสุระ 
(2552: 8) ท่ีกล�าวถึงความคาดหวังของผู�ปกครองท่ีส�งลูกหลานเข�าเรียนท่ีโรงเรียนสาธิต เพราะเชื่อว�า
โรงเรียนสาธิตจะต�องดีกว�าโรงเรียนโดยท่ัวไป แต�อย�างไรก็ตามโรงเรียนสาธิตมีป
ญหาภายในบางประการ
ท้ังป
ญหาทางด�านโครงสร�าง ป
ญหาด�านการบริหารงานบุคคล เช�นเดียวกับงานวิจัยของประยูร อาษานาม 
และคณะ (2545) ท่ีพบว�าป
ญหาและอุปสรรคการบริหารงานในโรงเรียนสาธิต ได�แก� การขาดแคลน
อัตรากําลัง  อาจารย"มีชั่วโมงสอนมากเกินไป การเปลี่ยนตัวผู�บริหารบ�อยเกินไป ผู�บริหารขาดอํานาจ 
อาจารย"ขาดความสามัคคี และโรงเรียนไม�ได�ปฏิบัติตามปรัชญาของโรงเรียนสาธิต ดังนั้นจากสภาพป
ญหา
ท่ีเกิดข้ึนสรุปได�ว�าโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมีป
ญหาด�านบุคลากร เนื่องจากไม�มีความม่ันคง
ในอาชีพ เพราะไม�ได�รับการบรรจุเป1นพนักงานงบประมาณแผ�นดิน และไม�สามารถทําผลงานทางวิชาการได� 
ทําให�บุคลากรจํานวนมากลาออกเพื่อไปสอบบรรจุหรือเปลี่ยนไปทํางานอ่ืน ส�งผลให�โรงเรียนสาธิต
ประสบป
ญหาการขาดแคลนบุคลากร ทําให�การดําเนินการจัดการเรียนรู� ไม�ต�อเนื่องและส�งผลกระทบต�อ
ผู�เรียนโดยตรง จากประเด็นนี้ทําให�ผู�วิจัยใคร�จะทําการศึกษาว�าโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จะมีกลยุทธ"หรือมาตรการใดเพ่ือแก�ป
ญหาในเรื่องนี้ นอกจากนี้ป
ญหาที่พบตามมาคือบุคลากรของ
โรงเรียนสาธิตมีภาระงานท่ีค�อนข�างมาก สอดคล�องกับงานวิจัยของจันท"นิภา ถารวิไล (2545) พบว�า
การดําเนินงานด�านประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเป1นการเพ่ิมภาระให�กับครูผู�สอน ส�งผลกระทบ
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ต�อการจัดการเรียนรู� ท้ังนี้เพราะในโรงเรียนสาธิตการการประกันคุณภาพการศึกษาจะต�องดําเนินการ
ท้ัง 2 ระบบ กล�าวคือ ระบบแรกเป1นการประกันคุณภาพตามเกณฑ"ตามมาตรฐานของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และระบบท่ีสองในฐานะท่ีเป1นหน�วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยโรงเรียนสาธิตต�องจัดทําเอกสารเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในภาพรวม จึงเท�ากับว�าโรงเรียนสาธิตต�องทําประกัน
คุณภาพการศึกษาท้ังสองระบบ   
 โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเปMดสอนต้ังแต�ระดับชั้นมัธยมศึกษาปkท่ี 1-6  
มีจํานวน 10 โรงเรียน มีลักษณะการบริหารแบ�งออกเป1น 2 ลักษณะ คือ 1) โรงเรียนสาธิตท่ีเป1น
หน�วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท�าคณะ อยู�ภายใต�การดูแลของอธิการบดีโดยตรง 
2) โรงเรียนสาธิตท่ีถือเป1นหน�วยงานหนึ่งของคณะครุศาสตร"  อยู�ภายใต�การดูแลของคณบดีคณะครุศาสตร" 
ซึ่งส�วนใหญ�โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจะเป1นแบบแรก คือเป1นหน�วยงานท่ีมีฐานะ
เทียบเท�าคณะ เพราะมีความคล�องตัวในด�านการบริหารมากกว�าแบบท่ีสอง ถ�าพิจารณาในด�านความ
ร�วมมือระหว�างโรงเรียนมัธสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 10 โรงเรียน พบว�าจะมีความร�วมมือใน
ด�านการแข�งขันกีฬา ในขณะที่ความร�วมมือด�านวิชาการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ยังไม�มีความชัดเจน 
เพราะฉะนั้นควรมีมาตรการส�งเสริมความร�วมมือระหว�างโรงเรียนเพ่ือให�เกิดการพัฒนากระบวนการ
จัดการจัดการเรียนการสอนต�อไป 
  
ตารางท่ี 1 จํานวนการเกิดของประชากรท่ัวราชอาณาจักร และจํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปk พ.ศ. 2555 – 2558 
 

ป� พ.ศ. จํานวนเด็กท่ี
เกิด 

จํานวนนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาท้ังประเทศ 

(คน) 

จํานวนนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษในโรงเรียน

รัฐบาล(คน) 
 

2555 818,901 4,638,981 3,870,862 
2556 782,129 4,535,508 3,818,671 
2557 776,370 4,444,227 3,743,425 
2558 736,352 4,361,075 3,657,952 

 

ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, จาํนวนนักเรียน/นิสิต/นักศกึษา, เข�าถึงเม่ือ 
3 พฤษภาคม 2560, เข�าถึงได�จาก http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries06.html.  
        กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง, สํานักบริหารการทะเบียน, ระบบฐานข2อมูลด2านสังคม
และคุณภาพชีวิต, เข�าถึงเม่ือ 3 พฤษภาคม 2560, เข�าถึงได�จาก  social.nesdb.go.th/social.  
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 ป
ญหาสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีทุกโรงเรียนต�องเผชิญในอนาคต คือ จํานวนนักเรียนท่ี
ลดลง จากข�อมูลในตารางท่ี 1 พบว�าป
จจุบันประชากรในวัยเด็กมีจํานวนการเกิดลดน�อยลงทุกปkต้ังแต� 
พ.ศ.2555 เป1นต�นมาจึงส�งผลกระทบต�อจํานวนนักเรียนท่ีเข�าศึกษาต�อในระดับชั้นมัธยมศึกษามี
จํานวนลดน�อยลงทุกปkต้ังแต�ปk พ.ศ.2555-2558 ดังนั้นในอนาคตทุกโรงเรียนจะประสบป
ญหาขาด
แคลนนักเรียน ทําให�ต�องมีแย�งชิงนักเรียน เพราะฉะนั้นแต�ละโรงเรียนต�องมีการวางแผนเพ่ือรองรับ
สถานการณ"ดังกล�าว นั่นคือการวางแผนกลยุทธ"เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
เช�นเดียวกับโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีต�องหามาตรการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 ประกอบกับการจัดการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 และแนวนโยบายไทยแลนด" 4.0 เป1น
แรงผลักดันให�โรงเรียนสาธิตต�องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน"เพ่ือให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร"ของชาติ 
โดยต�องให�ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางด�านนวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู� 
การเปลี่ยนแปลงในบทบาทหน�าท่ีของครู ดังนั้นจากความเป1นมาและความสําคัญของป
ญหาทําให�
ผู�วิจัยใคร�ศึกษาการพัฒนากลยุทธ"การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพ่ือค�นหากลยุทธ"การบริหารงานของโรงเรียนภายใต�สภาพแวดล�อมภายในท่ีมีป
ญหาหลากหลายประการ 
รวมถึงสภาพแวดล�อมจากภายนอกท่ีมีการแข�งขันกันอย�างสูงเป1นแรงบีบบังคับให�โรงเรียนสาธิตต�อง
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความอยู�รอดขององค"การ  
 
คําถามของการวิจัย 

1. สภาพการเปลี่ยนแปลงมีผลต�อการบริหารการศึกษาอย�างไร 
2. ภายใต�สภาพแวดล�อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนมัธยมสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มีกลยุทธ"ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย�างไร 
 
วัตถุประสงค8ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบริบทของการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต�อการการบริหารการศึกษาในโรงเรียนสาธิต
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. เพ่ือศึกษาป
จจัยภายในและป
จจัยภายนอกท่ีมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนสาธิต
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

3. เพ่ือพัฒนากลยุทธ"การบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  
 
 



8 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู�วิจัยได�ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิด
การวิจัย โดยครอบคลุมในเรื่อง ดังต�อไปนี้ 

1. แนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของ Sergiovanni (1998), Samuel (2013), Champy 
and Nohria (1996), Kanter (1999), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550), โกวิทย" กังสนันท" 
(2555) และ เอกชัย  ก่ีสุขพันธ" (2553)  

1.1 Sergiovanni (1998) ได�เสนอแรงผลักดันการเปลี่ยนแปลง 6 ประการ คือ 
แรงขับเคลื่อนของระบบราชการ  แรงขับเคลื่อนของผู�นํา  แรงขับเคลื่อนจากการแข�งขันในตลาด  
แรงขับเคลื่อนความเป1นมืออาชีพ แรงขับเคลื่อนทางวัฒนธรรม และ แรงขับเคลื่อนความเป1น
ประชาธิปไตย 

1.2 Samuel (2013) ได�อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงมีผลต�อการบริหารงานในองค"การ 
ซ่ึงประกอบด�วย  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลาดสินค�า  ระบบสารสนเทศ เศรษฐกิจโลก  ค�านิยม
ในสังคม จํานวนแรงงาน และสิ่งแวดล�อมทางการเมือง 

1.3 Champy and Nohria (1996) ได�อธิบายถึง แรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญ 3 ประการท่ี
ทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วในองค"การ ได�แก� เทคโนโลยี  รัฐบาล และ โลกาภิวัตน" 

1.4 Kanter (1999) อธิบายถึง การเปลี่ยนแปลงขององค"การเป1นแรงผลักดันท่ีเกิดข้ึน
จาก โลกาภิวัตน"  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการแข�งขันในภาคอุตสาหกรรม 

1.5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2553: 84-85) ได�อธิบายถึงป
จจัยที่มีผลต�อ
การศึกษาของไทย ได�แก� ป
จจัยด�านการเมือง  ป
จจัยด�านเศรษฐกิจ  ป
จจัยด�านสังคม  ป
จจัยทาง
วัฒนธรรม  ป
จจัยด�านประชากร ป
จจัยด�านวิทยาศาสตร"  ป
จจัยด�านเทคโนโลยี  และป
จจัย
ด�านโลกาภิวัตน" 

1.6 โกวิทย"  กังสนันท" (2559: 3-5) ได�แสดงความคิดเห็นว�าป
จจัยท่ีส�งผลต�อการ
เปลี่ยนแปลง ได�แก� เทคโนโลยสีารสนเทศ โลกาภิวัตน"  ความรุนแรงเข�มข�นของการแข�งขัน ความคาดหวัง
ของสังคม และความคาดหวังของลูกค�า  

1.7 เอกชัย  ก่ีสุขพันธ" (2553: 22) ได�อธิบายถึงสาเหตุท่ีองค"การต�องมีการเปลี่ยนแปลง 
คือ สภาพการแข�งขัน  ความกดดันทางสังคม ซ่ึงประกอบด�วย นโยบาย  เศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยี  
กฎหมาย ระเบียบและข�อบังคับ และความต�องการของลูกค�า 

2. แนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลงของของ Kotter (2002) และ Lewin (1973) 
3. ยุทธศาสตร" 20 ปk (พ.ศ.2560-2579) , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับ

ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564), แผนการศึกษาแห�งชาติ (พ.ศ.2560-2574) และ แผนพัฒนา
การศึกษาแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)   
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4. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได�กําหนดหน�าท่ีหลัก 4 ประการ คือ 
การจัดการเรียนการสอน การทําวิจัย การจัดบริการวิชาการสู�ชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. การจัดการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 มุ�งเน�น 3 ทักษะ ได�แก� ทักษะด�านการเรียนรู�และ
นวัตกรรมทักษะด�านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และทักษะด�านชีวิตและอาชีพ   

6. โมเดลไทยแลนด" 4.0 มีวิสัยทัศน" “ม่ันคง  ม่ังค่ัง และยั่งยืน”โดยมีภารกิจขับเคลื่อน
ในการปฏิรูปประเทศ เพ่ือแก�ไข จัดระเบียบ ปรับทิศทาง และสร�างแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพ่ือรับมือกับภัยคุกคามทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรงในศตวรรษท่ี 21  โดยมีความมุ�งหมายของรัฐบาลคือ 
ต�องการปรับเปลี่ยนโครงสร�างเศรษฐกิจไปสู�การพัฒนาเศรษฐกิจใหม�ท่ีเน�นเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด�วย
นวัตกรรมเทคโนโลยี และความคิดท่ีสร�างสรรค" 

7. การวิเคราะห" SWOT และ TOWS Matrix  (Kotler and Murphy, 1981)   
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แผนภาพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนพัฒนาการศึกษาแห�งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

แผนการศึกษาแห�งชาติ 
พ.ศ.2560-2574) 

แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และ การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร" 20 ปk 
(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับ
ที่ 12 

(พ.ศ.2560-2564) 

Thailand 4.0 โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2547 

การจดัการศึกษาในศตวรรษที ่21 

วิสัยทัศน"โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
“โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเป1นโรงเรียนต�นแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจที่ 1 
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให�ได�

มาตรฐานสากล 

พันธกิจที่ 3 
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู�ความเป1นครูมือ

อาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

พันธกิจที่ 4 
เป1นแหล�งฝ�กประสบการณ"วิชาชีพ ค�นคว�า วิจัย สร�าง
นวัตกรรมทางการศึกษา และให�บริการวิชาการสู�สังคม 

 

พันธกิจที่ 5 
พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อสร�างความเข�มแข็งให�กับองค"กร 

 

พันธกิจที่ 2 
พัฒนาคุณลักษณะของผู�เรียนสู�ความเป1น

พลโลก 

เปsาประสงค"ที่ 1 เปsาประสงค"ที่  2 เปsาประสงค"ที่  3 เปsาประสงค"ที่ 5 

ประเด็นกลยุทธ"ที่ 1 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงด�านการพัฒนา 

องค"ความรู�สู�มาตรฐานสากล 

ประเด็นกลยุทธ"ที่ 2 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงด�านพัฒนาบุคลากรสู�ความเป1น          

มืออาชีพ 

ประเด็นกลยุทธ"ที่ 3 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงด�านการพัฒนาองค"กรสู�ความโปร�งใส 

4 กลยุทธ" 6 กลยุทธ" 6 กลยุทธ" 

เปsาประสงค"ที่  4 

21 มาตรการ 

46 ตัวชี้วัด 23 ตัวชี้วัด 49  ตัวชี้วัด 

13 มาตรการ 17 มาตรการ 
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นิยามศัพท8เฉพาะ 
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง   หมายถึง  วิธีการบริหารที่มีกระบวนการวางแผนเพ่ือ
ก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงบรรลุตามเปsาหมายท่ีคาดการณ"ไว�อย�างหน�า โดยอาศัยมาตรการ ความรู� 
เทคโนโลยี เครื่องมือและนวัตกรรมเพ่ือทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 
 กลยุทธ"การบริหารการเปลี่ยนแปลง  หมายถึง  การกําหนดแนวทางโดยอาศัยองค"ความรู�
ทางวิชาการเพ่ือก�อให�เกิดการพัฒนาองค"การไปในทิศทางท่ีพึงประสงค"และบรรลุตามเปsาหมายใน
อนาคต  
 การพัฒนากลยุทธ"การบริหารการเปลี่ยนแปลง  หมายถึง การสร�างหรือการกําหนดแนวทาง 
การปฏิบัติงานท่ีมีการวางแผนไว�ล�วงหน�าโดยมีการวิเคราะห"ถึงป
ญหาและอุปสรรคตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมท้ังสามารถระบุโอกาสและแนวทางดําเนินงานในอนาคตได� อันส�งผล
ให�องค"การเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีพึงประสงค"และทําให�องค"การสามารถอยู�รอดและ
เติบโตต�อไป  โดยในงานวิจัยนี้การพัฒนากลยุทธ"การบริหารการเปลี่ยนแปลง มีองค"ประกอบ ดังนี้ 

1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงด�านการพัฒนาองค"ความรู�สู�มาตรฐานสากล หมายถึง 
การพัฒนาหลักสูตรให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร" เทคโนโลยี และสังคม 
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน"ในการจัดการเรียนรู�เพ่ือให�สอดคล�องกับการการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 
การพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือทางด�านวิชาการ และการสร�างคุณลักษณะอันพึงประสงค"ให�แก�
ผู�เรียน 

2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงด�านพัฒนาบุคลากรสู�ความเป1นมืออาชีพ หมายถึงการสร�าง
ผู�บริหารมืออาชีพ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาความเป1นครูมืออาชีพ 
การเสริมสร�างความก�าวหน�าในอาชีพให�กับบุคลากรทางการศึกษา การส�งเสริมและสนับสนุนการสร�าง
องค"ความรู�ด�วยการวิจัย และการให�บริการวิชาการสู�ชุมชน 

3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงด�านการพัฒนาองค"กรสู�ความโปร�งใส หมายถึง การปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการในโรงเรียน การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ การพัฒนา
เครือข�ายความร�วมมือเพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�กับองค"การ การส�งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการ
บริหารงานในโรงเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปรับปรุงสภาพแวดล�อมให�เอื้อต�อกระบวนการ
จัดการเรียนรู� การสนับสนุนกิจกรรมด�านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพ่ือสร�างความโปร�งใสให�กับองค"กร 
 โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  หมายถึง  โรงเรียนสาธิตท่ีสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏท่ีจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต�ระดับชั้นมัธยมศึกษาปkที่ 1-6 ประกอบด�วย 10 
โรงเรียน ได�แก� 1) โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2) โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ�านสมเด็จเจ�าพระยา
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4) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 5) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 7) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค"         
8) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 9) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ" 
ในพระบรมราชูปถัมภ" และ 10) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้งนี้โรงเรียนสาธิต
ในงานวิจัยเล�มนี้จะหมายถึง โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
 
ประโยชน8ท่ีได2รับ 

1. ผลการวิจัยสามารถใช�เป1นแนวทางในการพัฒนากระบวนจัดการเรียนรู�เพ่ือพัฒนา
ทักษะผู�เรียนสู�มาตรฐานสากลโดยการพัฒนาหลักสูตร  การเพ่ิมความหลากหลายในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู�เรียน สร�างเครือข�ายความร�วมมือกับหน�วยงานในประเทศและต�างประเทศ  

2. เพ่ือเป1นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยการสร�างผู�บริหารมืออาชีพ 
พัฒนาระบบการคัดเลือก พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และการส�งเสริมความก�าวหน�าใน
อาชีพให�กับบุคลากร 

3. เพ่ือเป1นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการในโรงเรียน โดยการปรับปรุง
ระบบบริหารงบประมาณ  การพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือ การนําเทคโนโลยีมาใช�ในการบริหารจัดการ 
การปรับปรุงสภาพแวดล�อมเพ่ือให�เอ้ือต�อกระบวนการจัดการเรียนรู� และการสร�างความโปร�งใสให�กับ
องค"การ 

4. ผลการวิจัยได�ข�อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู�ให�สอดคล�อง
กับทิศทางการจัดการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน�นทักษะการเรียนรู�และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ 
สื่อ เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ เพ่ือให�ผู�เรียนมีสามารถในการปรับตัวให�เข�ากับสภาพสังคม 
ท่ีมีการเปลี่ยนแลงอยู�ตลอดเวลา  

5. งานวิจัยนี้เป1นสารสนเทศสําหรับโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีสามารถนํา
ประเด็นกลยุทธ" กลยุทธ" มาตรการและตัวชี้วัดไปประยุกต"ใช�ในการบริหารจัดการได�ตามความเหมาะสม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพด�านผู�เรียน ด�านบุคลากรทางการศึกษา และด�านระบบบริหารจัดการในโรงเรียน 

6. งานวิจัยนี้สามารถเป1นข�อมูลและแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู� 
การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาองค"การให�กับสถานศึกษาทั่วไปเพื่อนําไปประยุกต"ใช�ได�ตาม
ความเหมาะสม 
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บทท่ี  2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 

 การศึกษาเรื่อง “การพัฒนากลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ในครั้งนี้ ผู/วิจัยได/ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง ดังนี้ 

1. แนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
2. แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนกลยุทธ� 
3. แนวคิดเก่ียวกับแผนการศึกษาของประเทศไทย  
4. แนวคิดท่ีเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 
5. การปฏิรูปการศึกษา และทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศไทย  
6. โมเดลไทยแลนด� 4.0 
7. แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม? 
8. สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
9. บริบทโรงเรียนสาธิต 
10. งานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง 

           
1. แนวคิดการบริหารการเปล่ียนแปลง 
 การเปลี่ยนแปลงเปDนสิ่งท่ีเกิดข้ึนอยู?ตลอดเวลา ไม?ว?าจะเปDนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม และการเปลี่ยนแปลงดังกล?าวล/วนแล/วแต?ส?งผลต?อการบริหารในทุกองค�การ 
ดังนั้นแต?ละองค�การต/องมีการวางแผนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน การศึกษาเก่ียวกับการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงจึงเปDนเทคนิคที่แต?ละองค�การให/ความสําคัญ ดังนั้นผู/วิจัยจึงได/รวบรวมแนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข/องกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง ตามลําดับ ดังนี้  

1.1 ความหมายของการบริหารการเปล่ียนแปลง 
  บริษัทท่ีปรึกษาการจัดการ ฮอลแลนด�และเดวิส (Holland & Davis Management  
Consulting Service, 2016)  ได/อธิบายถึงความหมายของการบริหารการเปลี่ยนแปลงว?า เปDนการวางแผน
โดยใช/เทคนิควิธีการในการบริหารงานเพ่ือให/เกิดประสิทธิภาพและความคุ/มค?าในการทํางานภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด พร/อมทั้งบรรลุเป^าหมายที่ต/องการและเปDนหลักประกันว?าการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนได/เปDนไปตามแผนท่ีวางไว/ 
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  Wilson and others (2016: 20) กล?าวไว/ว?า การบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง 
การวางแผนการเปลี่ยนแปลงและการปฏิบัติการทางเทคนิคในรูปแบบใหม?เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานแบบใหม?ท้ังในส?วนท่ีเปDนโครงสร/าง และไม?เปDนโครงสร/าง  
  ทิพาวดี เมฆสวรรค�  (2550) ได/อธิบายถึง การบริหารการเปลี่ยนแปลงเปDน
กระบวนการปรับปรุงโครงสร/าง รวมท้ังส?วนท่ีไม?ใช?โครงสร/าง เช?น กระบวนการเรียนรู/ องค�ความรู/ของ
บุคลากร โดยมีกระบวนการวางแผนการเปลี่ยนแปลงอย?างเปDนระบบโดยมีเป^าหมายเพ่ือสนับสนุนให/
องค�การสามารถปรับเปลี่ยนให/เข/าสู?สภาพแวดล/อมใหม?ให/สําเร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  ศุภชัย  ยาวะประภาษ (2547) อธิบายความหมายของ การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ว?าเปDนความสามารถของผู/บริหารระดับกลางในการร?วมมือจากผู/บริหารระดับสูง เพ่ือลดการต?อต/าน
จากบุคลากรในระดับปฏิบัติการเพื่อให/เกิดกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ได/แก?  การนําองค�ประกอบในการบริหาร ( 4 M)  คือ บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ� 
และการจัดการมาสร/างคุณค?าให/เกิดขึ้น โดยมีระบบการดึงพลังจากบุคลากรให/มีความพร/อมใน
การเปลี่ยนแปลง รวมท้ังมีการจัดสรรงบประมาณ การจัดหาอุปกรณ�ให/กับบุคลากรท่ีมีความพร/อมใน
การเปลี่ยนแปลงอย?างเต็มท่ี  

  ปeณรส  มาลากุล ณ อยุธยา (2554) ได/กล?าวถึง การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Management of Change) ว?าเปDนการจัดการองค�ประกอบขององค�การเพ่ือให/เกิดกระบวนการ
เรียนรู/ในการปรับตัวให/ทันกับการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังการลดผลกระทบ
ในทางลบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให/การดําเนินงานขององค�การเปDนไปด/วยความราบรื่น 
  สรุป  การบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการในการวางแผนการปรับปรุง
สิ่งท่ีเปDนโครงสร/างและสิ่งท่ีไม?ใช?โครงสร/าง เพ่ือรองรับสภาพแวดล/อมท่ีเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้องค�การต/อง
นําองค�ประกอบในการบริหาร ซ่ึงได/แก?  บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ� และการจัดการ มาจัดสรรให/เกิด
คุณค?าสูงสุด โดยมีเป^าหมายหลัก คือ การดํารงอยู?อย?างต?อเนื่องขององค�การ   

1.2 สาเหตุของการเปล่ียนแปลง 
  การเปลี่ยนแปลงในองค�การมีท่ีมาจากปeจจัยภายใน และปeจจัยภายนอก ท้ังนี้เพราะ

องค�การจะต/องมีปฏิสัมพันธ�กับสภาพแวดล/อม ดังนั้นเม่ือสภาพแวดล/อมมีการเปลี่ยนแปลงย?อมส?งผล
กระทบต?อองค�การ ดังนั้นองค�การจึงต/องมีการปรับตัวเพ่ือความอยู?รอด  

  ปeณรส  มาลากุล ณ อยุธยา (2554) ได/อธิบายถึง การเปลี่ยนแปลงในองค�การท่ีมี
สาเหตุมาจากปeจจัยภายในและปeจจัยภายนอกขององค�การ  โดยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงท่ีมาจาก
ปeจจัยภายใน ได/แก?  การริเริ่มนโยบายของผู/บริหาร รวมทั้งการคิดริเริ่มคิดค/นนวัตกรรมใหม?ของ
ผู/ปฏิบัติงาน ส?วนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงท่ีมาจากปeจจัยภายนอก  ได/แก? การเปลี่ยนแปลงไปของ
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สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของลูกค/า คู?แข?ง ผู/มีส?วนได/
ส?วนเสีย ตลาดแรงงาน และคู?ค/า หรือผู/ป^อนวัตถุดิบ (Supplier) ฯลฯ 

  ขณะท่ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2553) ได/อธิบายถึงปeจจัยท่ีมีผลต?อ
การศึกษาของไทย กล?าวคือ 

  ปeจจัยทางการเมืองเปDนปeจจัยท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต?อการจัดการศึกษาของไทย 
เพราะผู/มีอํานาจของรัฐเปDนผู/กําหนดนโยบายในการจัดการศึกษา 

  ปeจจัยด/านเศรษฐกิจเปDนอีกปeจจัยหนึ่ง ท่ีมีอิทธิพลต?อการศึกษาไทยโดยตรง  
เนื่องจากเศรษฐกิจจะเปDนตัวบ?งชี้ว?ารัฐบาลจะลงทุนทางด/านการศึกษาอย?างไร ขณะท่ีเศรษฐกิจใน
ครอบครัวจะเปDนเครื่องบ?งชี้ความสามารถในการจัดการศึกษาของครัวเรือน 

  ปeจจัยทางสังคมเปDนปeจจัยท่ีมีผลต?อการศึกษาเพราะสภาพสังคมในปeจจุบันมีการ
เปลี่ยนจากครอบครัวขยายเปDนครอบครัวเด่ียว มีการอพยพจากชนบทเข/ามาสู?เมืองมากข้ึน รูปแบบ
การอบรมเลี้ยงดูเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ดังนั้นจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเปDนตัวกําหนด 
การจัดการศึกษาท่ีแตกต?างกันระหว?างในเมืองและชนบท 

  ปeจจัยด/านวัฒนธรรม จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมส?งผลให/วิถีชีวิตของคนและ
การศึกษาจะเปDนตัวถ?ายทอดทางวัฒนธรรมท่ีจะแสดงถึงความเปDนเอกลักษณ�เฉพาะท/องถ่ิน   

  ปeจจัยด/านประชากร จากโครงสร/างของประชากรที่ เปลี่ยนแปลงไปโดยอัตรา
การเกิดท่ีลดลง การกระจายตัวของประชากรท่ีแตกต?างกันในแต?ละท/องถ่ินล/วนมีผลต?อนโนบายทาง
การศึกษา 

  ปeจจัยด/านวิทยาศาสตร� จากความก/าวหน/าทางวิทยาศาสตร�มีการประดิษฐ�คิดค/น
นวัตกรรมใหม? ๆ ทําให/กระบวนการเรียนการสอนต/องมีการปรับตัวให/สอดคล/องกับความก/าวหน/าทาง
วิทยาศาสตร� ต้ังแต?ระดับหลักสูตร กระบวนการในการเรียนรู/ การเปlดสาขาวิชาใหม? การจัดการเรียนรู/
จึงต/องมีการเปลี่ยนแปลงให/ทันกับความก/าวหน/าทางด/านวิทยาศาสตร� 

  ปeจจัยด/านเทคโนโลยี ความเจริญก/าวหน/าทางเทคโนโลยีช?วยให/กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนง?ายข้ึน ลดเวลาของกระบวนการเรียนรู/ลง และเพ่ิมความสําคัญในการศึกษาค/นคว/าด/วย
ตนเองของผู/เรียนมากข้ึน การนําเทคโนโลยีมาใช/ในการจัดการเรียนการสอนช?วยเพ่ิมความหลากหลาย
ในการเรียนรู/ 

  ปeจจัยด/านโลกาภิวัตน� โลกในปeจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย?างรวดเร็ว โดยเฉพาะใน
ด/านการติดต?อสื่อสาร ประเทศต?าง ๆ มีการพ่ึงพาทางด/านเศรษฐกิจระหว?างประเทศมากข้ึน เหตุการณ� 
ท่ีเกิดข้ึนในประเทศหนึ่ง สามารถเผยแพร?ไปท่ีประเทศอ่ืนๆ ได/อย?างรวดเร็ว ดังนั้นระบบการศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลทางด/านการศึกษาระหว?างประเทศต?าง ๆ จะมี
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อิทธิพลซ่ึงกันและกัน ทําให/แต?ละประเทศต/องการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู/ให/ทัดเทียมกับ
ต?างประเทศ 

  ในขณะท่ีเอกชัย  ก่ีสุขพันธ� (2553: 22) ได/อธิบายถึงสาเหตุที่ทําให/องค�การต/อง
มีการเปลี่ยนแปลง ได/แก?  สภาพการแข?งขัน (Competition) ความกดดันทางสังคม (Public Pressure) 
ซ่ึงประกอบด/วย นโยบาย  เศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยี  กฎหมาย ระเบียบและข/อบังคับ (Rule and 
Regulations) และความต/องการของลูกค/า (Customer’s Need) 
  Samuel (2013: 2) ได/อธิบายถึงผู/บริหารองค�การจะต/องเปDนผู/ผลักดันให/เกิด
การเปลี่ยนแปลงในองค�การเพ่ือให/องค�การสามารถดํารงอยู?ได/ โดยการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ได/แก? 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงตลาดสินค/า การเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศ การ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงค?านิยมในสังคม การเปลี่ยนแปลงจํานวนแรงงาน 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล/อมทางการเมือง เปDนปeจจัยสําคัญท่ีมีผลต?อกระบวนการ การผลิต 
และการให/บริการในตัวสินค/า 

  Cao and McHugh (2005: 475) ได/กล?าวถึง ความสามารถขององค�การในการ
จัดการและการเปลี่ยนแปลงเพื่อการดํารงอยู?เปDนสิ่งสําคัญในสภาพแวดล/อมท่ีมีการแข?งขันสูง และ
การตลาดในยุคโลกาภิวัตน� 
  Kanter (1999) ได/กล?าวถึง การเปลี่ยนแปลงขององค�การได/กลายเปDนวิถีชีวิตของ
บริษัทต?าง ๆ และตัวแทน โดยชี้ให/เห็นแรงผลักดัน 3 ประการท่ีอยู?เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงได/แก? 
โลกาภิวัตน�  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการรวมตัวของภาคอุตสาหกรรม  

  Bartol (1997) ได/ให/ทัศนะว?าการเปลี่ยนแปลงในองค�การอาจเปDนการเปลี่ยนแปลง
จากโครงสร/าง เทคโนโลยี คน และวัฒนธรรม โดยมีสาระสําคัญ คือ 

  การเปลี่ยนแปลงด/านโครงสร/าง เช?น การออกแบบโครงสร/างใหม? การกระจาย
อํานาจ การออกแบบงานใหม? ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงด/านเทคโนโลยี จะเปDนการปรับกระบวนการ
ทํางาน  

  การเปลี่ยนแปลงด/านคน เช?น การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความคาดหวัง การรับรู/ 
รวมท้ังการปรับพฤติกรรม  

  การเปลี่ยนแปลงด/านวัฒนธรรม เปDนการสร/างความหมายร?วมในองค�การ 
  สําหรับ Champy and Nohria (1996) ได/กล?าวถึง การเปลี่ยนแปลงขององค�การท่ี

เกิดข้ึนตลอดเวลา โดยมีแรงขับเคลื่อนท่ีทําให/เกิดการเปลี่ยนแปลงอย?างรวดเร็ว  3 ประการ ได/แก? 
เทคโนโลยี การจัดการภาครัฐ และ โลกาภิวัตน�  
  ในประเด็นแรกเทคโนโลยี ส?งผลต?อโครงสร/างขององค�การ การตัดสินในการทํางาน
ของแต?ละบุคคล ส?งผลต?อทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน รวมท้ังการควบคุมโครงสร/างสังคมท่ี
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ไม?เปDนทางการภายในองค�การ และท/ายท่ีสุดความสามารถในการตัดสินใจขององค�การเพื่อให/บรรลุ
เป^าหมาย (Arthur, 1980: 212-214) ขณะท่ี Richard (1983: 159) ได/อธิบายถึง เทคโนโลยีเปDน
ความรู/ เปDนเครื่องมือ เปDนเทคนิค และการปฏิบัติในการเปลี่ยนผ?านปeจจัยนําเข/าสู?ปeจจัยส?งออก ท้ังนี้
การปรากฏข้ึนมาของเทคโนโลยีสมัยใหม?สามารถเร?งกระบวนการในการเปลี่ยนผ?านจากปeจจัยนําเข/าสู?
ปeจจัยส?งออก เช?น ในภาคธุรกิจ เทคโนโลยีสมัยใหม?ได/ลดต/นทุนในการผลิตและสร/างกําไรให/เพ่ิมข้ึน 
ในภาครัฐตามทฤษฎีของ Perrow ได/อธิบายถึงประเภทของเทคโนโลยี 4 แบบ คือ ประเภทงานฝyมือ 
งานไม?ประจํา งานประจํา และงานวิศวกรรม ซึ่งถูกนําไปใช/ตามคุณลักษณะของโครงสร/างของ
องค�การ  ตัวอย?างเช?น เทคโนโลยีในงานประจําถูกนํามาใช/ในโครงสร/างระบบราชการ ดังนั้น
การปรากฏตัวข้ึนมาของเทคโนโลยีสมัยใหม?ส?งผลต?อการเปลี่ยนแปลงโครงสร/างขององค�การ   
  ในประเด็นท่ีสอง อิทธิพลของการบริหารจัดการที่ดีในภาครัฐ รัฐบาลท่ัวโลกเริ่มมี
การคิดแบบใหม?เก่ียวกับบทบาทและสถานะทางการตลาด มีการเริ่มต/นลดกฎระเบียบ  การแปรรูป 
และการกระจายอํานาจความรับผิดชอบ (Hamlin et al, 2001: 14) ภาครัฐท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมา
เปDนเวลานาน เช?น ประเทศสหราชอาณาจักร ในช?วง 1979-1995 มีการเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องมาจาก
พรรคอนุรักษ�นิยม (The Conservative Party) มีความเชื่อในลัทธิปeจเจกชนนิยม และความมี
อิสรภาพในทางเลือก จึงมีกระบวนการแปรรูปกิจการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให/กับภาครัฐ  
  ในประเด็นสุดท/าย โลกาภิวัตน� เปDนพลังผลักดันอย?างสําคัญที่ทําให/เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร/างใหม?ของบริษัทท่ัวโลก มีการดําเนินการเพ่ือจัดวางตําแหน?งใหม?แทนท่ีตําแหน?ง
ท่ีมีโดยปกติเพ่ือการเปlดตลาดใหม? มีการวางกลยุทธ�ท่ีซับซ/อนข้ึน  ในขณะท่ีการบริหารจัดการภาครัฐ
ในยุคโลกาภิวัตน�ทําให/เกิดการติดต?อและการประสานงานระหว?างหน?วยภาครัฐ และหน?วยงานท่ีไม?ใช?
ภาครัฐ และมีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ?ท่ีนําไปสู?คุณลักษณะของรัฐสมัยใหม? 
  Sergiovanni (1998:579) ได/นําเสนอแรงผลักดันการเปลี่ยนแปลง 6 ประการ ท่ีมี
ความแตกต?างกันในการปฏิบัติ ซ่ึงสามารถเคลื่อนไหวทําให/เกิดผลในการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
  แรงผลักดันระบบราชการท่ีอาศัยกฎ คําสั่ง และการควบคุมโดยตรง กระบวนการ
ทํางานท่ีได/มาตรฐานและผลลัพธ�ท่ีได/มาตรฐานเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
            แรงผลักดันส?วนบุคคลที่อาศัยบุคลิกภาพ คุณลักษณะของผู/นํา และทักษะของ
บุคคลท่ีเปDนตัวแทนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู?การสร/างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง 
  แรงผลักดันทางตลาดท่ีอาศัยการแข?งขัน สิ่งกระตุ/น และทางเลือกของแต?ละบุคคล
เพ่ือสร/างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง 
  แรงผลักดันมืออาชีพท่ีอาศัยผู/เชี่ยวชาญท่ีได/มาตรฐาน รหัสการจัดการ ข/อผูกมัด 
และมาตรฐานความเปDนวิชาชีพเพ่ือสร/างมืออาชีพในสังคม 
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  แรงผลักดันทางวัฒนธรรมท่ีอาศัยการแบ?งปeนค?านิยม เป^าหมายและแนวความคิด
เก่ียวกับการฝ{กประสบการณ�วิชาชีพ ความสัมพันธ�และการสร/างข/อตกลงร?วมกัน 
  แรงผลักดันความเปDนประชาธิปไตยท่ีอาศัยสัญญาประชาคม และการแบ?งปeน ความ
ผูกพันเพ่ือสร/างชุมชนประชาธิปไตย 
  สรุป สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในองค�การมีทั้งส?วนที่เกิดขึ้นจากปeจจัยภายใน 
และปeจจัยภายนอก ทั้งนี้เพราะองค�การต?าง ๆ มีลักษณะเปDนระบบเปlดที่ต/องมีปฏิสัมพันธ�กับ
สภาพแวดล/อม ดังนั้นเม่ือสภาพแวดล/อมมีการเปลี่ยนแปลงองค�การจึงต/องมีการปรับตัวเพ่ือความอยู?รอด 
และจากแนวคิดของนักวิชาการสามารถสรุปสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงได/ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดของนักวิชาการ 

แนวคิด เศรษฐกิจ/
ตลาดการ
แข%งขัน 

สังคม การเมือง/
ประชา         
ธิปไตย 

เทคโนโลยี
และ

วิทยาศาสตร- 

วัฒนธรรม ประชากร โลกาภิวัตน- กลุ%มผู�มีส%วน
ได�เสีย 

1.  ปeณรส มาลากุล  
    ณ อยุธยา 

√ √ √ √    √ 

2.  มหาวิทยาลัย 
    สุโขทัยธรรมาธิราช 

√ √ √ √ √ √ √  

3.  เอกชัย ก่ีสุขพันธ� √ √ √ √    √ 
4.   โกวิทย� กังสนัน √ √  √   √ √ 
4.   Samuel √ √ √ √ √ √   
5.   Cao and McHugh √      √  
6.   Kanter √   √   √  
7.   Bartol    √ √   √ 
8.   Champy and    
      Nohria 

  √ √   √  

9.   Sergiovanni √  √    √ √ 
 

  จากตารางท่ี 2 พบว?านักวิชาการส?วนใหญ?ให/ความสําคัญสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
มาจากปeจจัยด/านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร�มากท่ีสุด รองลงมา คือ ปeจจัยด/านการเมือง 
โลกาภิวัตน�  สังคม  กลุ?มผู/มีส?วนได/เสีย วัฒนธรรม และประชากร ตามลําดับ  โดยผู/วิจัยได/ใช/ปeจจัย
เหล?านี้เปDนกรอบแนวคิดในการศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

1.3 รูปแบบของการเปล่ียนแปลง 
           การเปลี่ยนแปลงเปDนภาวะท่ีเกิดข้ึนกับทุกองค�การ โดยเฉพาะในปeจจุบันองค�การมี
ลักษณะความเปDนพลวัต (Dynamics) อยู?ภายใต/สภาพแวดล/อมจึงต/องมีการเปลี่ยนแปลงอยู?ตลอดเวลา 



19 

และเมื่อพิจารณาถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค�การ ได/มีนักวิชาการนําเสนอใน
แนวทางท่ีแตกต?างกันออกไป กล?าวคือ 

  ปeณรส  มาลากุล ณ อยุธยา (2554) ได/สรุปลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในองค�การใน 
3 ลักษณะ คือ 

1. การเปลี่ยนแปลงแบบค?อยเปDนค?อยไป (Gradual Change) เปDนการเปลี่ยนแปลง
ท่ีละน/อยและเปDนการเปลี่ยนแปลงท่ีไม?แตกต?างจากเดิมไม?มาก เช?น การปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการ
ในงบประมาณแผ?นดินของไทย ท่ีส?วนใหญ?จะยึดของเดิมเปDนหลักมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน/อย 

2. การเปลี่ยนแปลงอย?างรุนแรง (Radical Change) เปDนการเปลี่ยนแปลงท่ี
แตกต?างไปจากเดิมและเปDนการเปลี่ยนแปลงท่ีค?อนข/างรวดเร็ว เช?น การรื้อปรับระบบงาน (Business 
Process Reengineering)  

3. การเปลี่ยนแปลงแบบที่เปDนวิกฤตการณ� (Crisis Management) เปDนการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีเหตุการณ�สําคัญหรือเกิดวิกฤตท่ีสําคัญ ทําให/ต/องมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
ความอยู?รอดขององค�การ เช?น ในช?วงเกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต/ เปDนต/น 
  ทิพย�วรรณ  หล?อสุวรรณรัตน� (2549: 79) กล?าวถึง การเปลี่ยนแปลงขององค�การท่ี
เกิดข้ึนในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค� โครงสร/าง กลยุทธ� การออกแบบงาน เทคโนโลยี 
กระบวนการทํางาน วัฒนธรรม และสมาชิกในองค�การ โดยมีสาระสําคัญ 2 ประการ กล?าวคือ 
  การเปลี่ยนแปลงด/านใดด/านหนึ่งย?อมส?งผลกระทบทําให/เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ด/านอ่ืนๆ ด/วย เช?น การเปลี่ยนแปลงในด/านกลยุทธ� และการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค�ขององค�การ
อาจทําให/เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร/างขององค�การ 
  การเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค� กลยุทธ� โครงสร/าง เทคโนโลยี การออกแบบงาน 
วัฒนธรรม และกระบวนการทํางาน ส?งผลให/องค�การให/ความสําคัญกับคนในหน?วยงานมากข้ึน ท้ังใน
ด/านการพัฒนาทักษะ ทัศนคติท่ีจําเปDนต?อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให/เกิดบรรลุวัตถุประสงค�ของการ
เปลี่ยนแปลง 

  ขณะท่ีณัฐฏพันธ�  เขจรนันท� (2549: 113-119) ได/นําเสนอรูปแบบการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนในองค�การท่ีมีรูปแบบแตกต?างกันใน 3 รูปแบบกล?าวคือ 

1. การเปลี่ยนแปลงแบบค?อยเปDนค?อยไป (Incremental Change) หรือการเปลี่ยนแปลง
แบบวัฒนาการ (Evolutionary Change) เปDนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย?างช/า ๆ มีลักษณะ
ค?อยเปDนค?อยไป  โดยส?วนใหญ?จะเปDนการเปลี่ยนแปลงท่ียึดแนวทางเดิมขององค�การแล/วเพ่ิมเติมหรือ
ลดสิ่งท่ีต/องการเปลี่ยนแปลงเข/าไป ดังนั้นองค�การจะสามารถรักษาสมดุลในองค�การได/ ท้ังนี้เพราะการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้จะส?งผลกระทบต?อองค�การบางส?วน การเปลี่ยนแปลงแบบค?อยเปDนค?อยไป
จะกระทําผ?านโครงสร/างและกระบวนการบริหารเดิมท่ีมีอยู?โดยมีการนําเทคโนโลยีใหม? ๆ มาใช/ มีการ



20 

ปรับปรุงผลิตภัณฑ�ให/ดีข้ึนกว?าเดิม ดังนั้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงแบบนี้จะทําให/คนในองค�การ
สามารถปรับตัวได/ง?ายเพราะไม?ค?อยรู/สึกว?ามีการเปลี่ยนแปลง  

2. การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ (Revolution Change) หรือ การเปลี่ยนแปลง
แบบรุนแรง (Radical Change) เปDนการเปลี่ยนแปลงท่ีหวังผลอย?างทันที เปDนการเปลี่ยนแปลงท่ีมีใน
องค�การ โดยจะมีการแสวงหาจุดดุลยภาพใหม?หรือสร/างสมดุลขององค�การใหม? การเปลี่ยนแปลงแบบนี้
กระทําโดยการสร/างองค�การและการจัดการแบบใหม? โดยมีการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตและ
เทคโนโลยีใหม?ท่ีมีลักษณะแตกต?างไปจากเดิม  มีการผลิตสินค/าตัวใหม? มีการหาตลาดใหม?  โดยท่ัวไป
การเปลี่ยนแปลงแบบนี้มักจะเกิดจากเหตุการณ�วิกฤต เช?น การเปลี่ยนแปลงเจ/าของกิจการ การควบ
กิจการ ความล/มเหลวจากการดําเนินงานขององค�การ เปDนต/น โดยท่ัวไปการเปลี่ยนแปลงแบบนี้จะมี 
ผู/ต?อต/านมาก  เพราะผลจากการเปลี่ยนแปลงอาจจะสร/างความไม?พอใจ  และความรู/สึกขัดแย/งระหว?าง
สมาชิกกลุ?มต?าง ๆ ได/ ซ่ึงจะก?อให/เกิดความไม?ไว/วางใจ ความขัดแย/ง  และไม?ให/ความร?วมมือในอนาคต 

3. การเปลี่ยนแปลงโดยการวางแผน  (Planned Change) เปDนการเปลี่ยนแปลงท่ี
ทําอย?างเปDนระบบและมีทิศทาง ท้ังนี้เนื่องจากมีการศึกษา วิเคราะห� และวางแผนไว/ล?วงหน/า ซ่ึงจะ
ช?วยให/องค�กรเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย?างเปDนลําดับข้ันตอน และมีประสิทธิภาพมากกว?าวิธีอ่ืน 
โดยท้ังนี้จะมีการพิจารณาถึงผลงานท่ีองค�การต/องการและผลงานท่ีองค�การสามารถปฏิบัติได/ใน
ปeจจุบัน การเปลี่ยนแปลงแบบนี้จะมีผู/นําในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) คอยทําหน/าท่ี
เปลี่ยนแปลงองค�การ โดยท่ัวไปการเปลี่ยนแปลงแบบนี้จะกระทําในรูปแบบการพัฒนาองค�การ 
  อย?างไรก็ดี  การเปลี่ยนแปลงแบบวางแผนอาจจะได/รับการต?อต/านจากบุคคลท่ัวไป
เหมือนกัน  แต?น/อยกว?าวิธีการปฏิวัติ  ท้ังนี้เนื่องจากทุกฝ�ายท่ีได/รับผลกระทบในกระบวนการเปลี่ยนแปลง  
และท่ีสําคัญการวางแผนเปลี่ยนแปลงจะต/องมีผู/นําท่ีมีวิสัยทัศน�  เข/าใจอนาคต  และคิดอย?างเปDน
ระบบ  ตลอดจนสามารถประสานงานและสื่อความเข/าใจกับสมาชิกได/ทุกคน  มิเช?นนั้นจะทําให/เกิด
ความล?าช/าและเสียเวลาในการดําเนินงาน  
  ตามทัศนะของ Beer (2003) ได/กล?าวถึงประเภทของการเปลี่ยนแปลง 4 ประเภท 
คือ 

1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร/าง (Structural Change) เปDนการมององค�การเหมือน
เปDนส?วนประกอบของงานท่ีมาทํางานร?วมกัน โดยการเปลี่ยนแปลงแบบนี้จะนําโดยผู/บริหารระดับสูง
และท่ีปรึกษา เพื่อจะพยายามปรับเปลี่ยนส?วนประกอบของงานเพ่ือให/ได/ผลงานท่ีดีท่ีสุด วิธีการ
เปลี่ยนแปลง ได/แก? การซ้ือกิจการ การตัดทอนหน?วยปฏิบัติงาน และ การควบกิจการ เปDนต/น 

2. การเปลี่ยนแปลงเพ่ือลดต/นทุน (Cost Cutting) เปDนการเปลี่ยนแปลงท่ีเน/นการ
ลดข้ันตอนท่ีไม?จําเปDนหรือการลดวิธีการต?าง ๆ ท่ีไม?จําเปDนเพ่ือลดต/นทุน ท้ังนี้กิจกรรมหรือการ
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ปฏิบัติงานท่ีได/รับความสนใจน/อยในช?วงท่ีหน?วยงานได/กําไรมาก อาจจะกลับมาได/รับความสนใจจาก 
ผู/ลดต/นทุนในช?วงแห?งความยากลําบาก 

3. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ (Process Change) มีจุดมุ?งหมายการเปลี่ยนแปลง
ข้ันตอนในการทํางาน อาทิ การปฏิรูประบบ แนวทางในการจัดการ หรือการตัดสินใจ โดยการ
เปลี่ยนแปลงแบบนี้มีจุดมุ?งหมายเพ่ือทําให/กระบวนการต?าง ๆ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม (Cultural Change) เปDนการเปลี่ยนแปลงท่ีมุ?งเน/น
ไปท่ีคนในองค�การ เช?น การสร/างความสัมพันธ�ระหว?างผู/บริหารและพนักงาน การเปลี่ยนแปลงจาก
การบริหารแบบสั่งการเปDนการบริหารที่มุ?งเน/นการมีส?วนร?วม นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมยังความรวมถึงการเปลี่ยนแปลงมุมมองจากภายในสู?ภายนอก (Inward Focus) ด/วยการ
ผลักดันสินค/าออกไป (Product Push) เปDนการมองจากมุมมองภายนอกของลูกค/าเข/ามาภายใน 
(Outward-looking  Customer Focus)  
           เช?นเดียวกับ Society for Human Resource Management (2005) อธิบายถึง
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงองค�การท่ีสามารถจําแนกออกเปDน 4 ประเภท กล?าวคือ 1.การเปลี่ยนแปลง
โครงสร/างขององค�การ (Structure Change) 2.การลดต/นทุน (Cost Cutting) 3.การเปลี่ยนแปลง
กระบวนการ (Process Change) 4.การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม (Cultural Change) ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงองค�การดังกล?าวล/วนมีจุดประสงค�เพ่ือตอบสนองต?อความท/าทายของเทคโนโลยี  คู?แข?ง 
และความต/องการของลูกค/า  
  การเปลี่ยนแปลงโครงสร/างขององค�การ เกิดข้ึนจากการนําองค�ประกอบหลายอย?าง
มาทํางานร?วมกัน มีการเปลี่ยนแปลงส?วนประกอบของเครื่องจักรเพ่ือให/เกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน เช?น การควบรวมกิจการ การลดขนาด รวมท้ังการซ้ือกิจการอ่ืน ๆ  
  การลดต/นทุน เปDนการลดต/นทุนในการทํางาน เพ่ือให/องค�การสามารถฟeนฝ�าวิกฤต
ต?าง ๆ ได/ โดยองค�การจะใช/วิธีนี้ในการปรับตัวเพ่ือความอยู?รอด  
  การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ เปDนการเปลี่ยนแปลงท่ีให/ความสําคัญในการเปลี่ยนแปลง
ข้ันตอนการทํางาน โดยให/ความสําคัญกับการลดระยะเวลาของกระบวนการในการทํางาน เช?น 
การปรับเปลี่ยนแนวทางในการตัดสินใจ 
  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม เปDนการเปลี่ยนแปลงท่ีมุ?งเน/นไปท่ีตัวคนเปDนสําคัญ เช?น 
การเปลี่ยนแปลงวิธีการในการควบคุมสั่งการเปDนการบริหารแบบมีส?วนร?วม รวมท้ังการเปลี่ยนแปลง
มุมมองการจากภายในสู?ภายนอก (Inward  Focus) เปDนมุมมองจากภายนอกสู?ภายใน (Outward-
Looking)   
  ในขณะท่ี Holbeche (2006) อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงในองค�การ 3 ระดับ โดย
ระดับแรกเปDนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานและผลลัพธ�ขององค�การท่ีเปDนอยู?ให/
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สอดคล/องกับบริบทขององค�การท่ีเปลี่ยนแปลงไป เรียกว?า การเปลี่ยนแปลงแลกเปลี่ยน (Transactional 
Change) โดยท่ัวไปการเปลี่ยนแปลงในระดับนี้จะให/ความสําคัญท่ีโครงสร/าง ระบบ กระบวนการ 
หรือความสัมพันธ�ในส?วนต?าง ๆ ของงานเพื่อลดต/นทุนและพัฒนาคุณภาพของสินค/าและบริการ 
ตัวอย?างเช?น การนําระบบสารสนเทศมาใช/ในการทํางาน การนําระบบการจัดการคุณภาพรวม (TQM) 
มาใช/ 
           ระดับท่ีสองเปDนการเปลี่ยนแปลงท่ีเรียกว?า การเปลี่ยนแปลงในส?วนเพ่ิม นับว?าเปDน
การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญและมีบทบาทต?อองค�การเปDนอย?างมาก การเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้จะเปDน
การเปลี่ยนแปลงแบบต?อเนื่อง และเปDนการเปลี่ยนแปลงแบบค?อยเปDนค?อยไป เปDนการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนอยู?ตลอดเวลาตามสภาพแวดล/อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
  ในระดับท่ีสามเปDนการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรง ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือองค�การประสบกับ
ความล/มเหลวหรือเกิดวิกฤตอย?างรุนแรง  หรืออาจเกิดข้ึนในช?วงการเปลี่ยนแปลงขององค�การท่ีมีการ
รวมกิจการเข/าด/วยกัน รวมท้ังการถูกครอบครองด/วยกิจการอ่ืน  
  สรุป รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงสามารถจําแนกตามพัฒนาการได/ 3 ประเภท คือ 
การเปลี่ยนแปลงแบบค?อยเปDนค?อยไป หรือ การเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการ เปDนการเปลี่ยนแปลงท่ี
เพ่ิมเติมสิ่งท่ีมีอยู?แล/วในองค�การให/ดียิ่งขึ้น  การเปลี่ยนปลงแบบที่สองเปDนการเปลี่ยนแปลงแบบ
รุนแรง หรือการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ  เปDนการเปลี่ยนแปลงจากหน/ามือเปDนหลังมือ เปDนการ
เปลี่ยนแปลงท่ีดําเนินการอย?างรวดเร็ว โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดวิกฤตในองค�การ หรือเปลี่ยน
ผู/บริหารใหม?จากการควบกิจการ เปDนต/น และการเปลี่ยนแปลงโดยการวางแผน เปDนการเปลี่ยนแปลง
ท่ีทําอย?างเปDนระบบและมีทิศทางมีพัฒนาการอย?างเปDนข้ันตอน   
  ในขณะท่ีอีกมุมหนึ่งมองรูปแบบการเปลี่ยนแปลงเปDนกระบวนการ ซ่ึงจะจําแนก
การเปลี่ยนแปลงออกเปDน 4  ประเภท คือ 1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร/างขององค�การ เปDนการนํา
องค�ประกอบหลายอย?างมาทํางานร?วมกัน เพ่ือให/เกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 2. การลดต/นทุน 
เปDนการลดต/นทุนในการทํางาน เพ่ือให/องค�การสามารถฟeนฝ�าวิกฤตต?าง ๆ ไปได/ 3. การเปลี่ยนแปลง
ท่ีให/ความสําคัญในการลดข้ันตอนการทํางาน 4. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม เปDนการเปลี่ยนแปลงท่ี
มุ?งเน/นไปท่ีตัวคนในหน?วยงานเปDนสําคัญ  

1.4 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง 
  การเปลี่ยนแปลงเปDนส?วนหนึ่งของชีวิตในองค�การ และมีความจําเปDนต?อความ
เจริญก/าวหน/าขององค�การ อย?างไรก็ตามเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหนึ่ง ๆ ข้ึนในองค�การย?อมส?งผล
กระทบไปยังส?วนต?าง ๆ อย?างหลีกเลี่ยงไม?ได/  ดังนั้นจึงกล?าวได/ว?าเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงจะก?อให/เกิด
ผลกระทบตามมา ซ่ึงสามารถสรุปผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขององค�การได/  4 ด/าน (ภักดี 
เมฆจําเริญ, 2556; บุษกร วัชรศรีโรจน�, 2548) ดังต?อไปนี้ 
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1. เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร/างองค�การ (Structural Change) ไม?ว?าจะเปDน
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ มักจะส?งผลให/เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร/างเพ่ือให/บรรลุผลลัพธ� เช?น การ
เพ่ิมความสําคัญของการทํางานเปDนทีม การลดสายการบังคับบัญชา  

2. เกิดการเปลี่ยนแปลงในด/านของบุคลากรในองค�การ (People Change) โดย
การเปลี่ยนแปลงส?วนใหญ?จะมีผลกระทบต?อคนขององค�การในด/านต?าง ๆ ไม?ว?าจะเปDนการเปลี่ยนแปลง
วิธีการทํางาน การเปลี่ยนบทบาทหน/าท่ี โดยเฉพาะอย?างยิ่งโครงการท่ีมุ?งเน/นในเรื่องทรัพยากรมนุษย�
โดยตรง อาทิ การเปลี่ยนระบบการปฏิบัติงานของบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

3. เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน (Process Change) การเปลี่ยนแปลง
จํานวนมากมุ?งเน/นการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ลดระยะเวลาในการทํางานรวมถึงการลดต/นทุนในการทํางาน ตัวอย?างเช?น กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนการออกใบอนุญาต การปรับปรุงการให/บริการแก?ประชาชน  

4. เกิดการเปลี่ยนแปลงด/านวัฒนธรรมองค�การ (Cultural Change) การเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนในองค�การทําให/วัฒนธรรมในการทํางานเปลี่ยนแปลงไป เช?น องค�การสมัยใหม?มุ?งเน/นการ
ให/บริการแก?ประชาชน ดังนั้นบุคลากรในหน?วยงานต/องปรับเปลี่ยนวิธีการติดต?อสัมพันธ�กับประชาชน 
 
 
 
 
 
                                         

                      ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงต%อองค-การ 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2  แสดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต?อองค�การ 
ท่ีมา: ราตรี  ศรีไพรวรรณ, “การพัฒนากลยุทธ�การบริหารสู?ความเปDนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล        
ระดับประถมศึกษา”  (วิทยานิพนธ�ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2555). 
 

โครงสร/างองค�การ 

กระบวนการทํางานใน
องค�การ 

วัฒนธรรมองค�การ บุคลากรในหน?วยงาน 
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1.5 แนวคิด ทฤษฎีการบริหารการเปล่ียนแปลง 
   จากความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู?ตลอดเวลาภายใต/สภาพแวดล/อมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ทําให/มีนักวิชาการจํานวนมากได/เสนอแนวคิด ทฤษฎีเพ่ืออธิบายถึงกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง ข้ันตอนในการเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ในท่ีนี้ผู/วิจัยได/
รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ท่ีน?าสนใจ ดังต?อไปนี้ 
   1.5.1 ทฤษฎีของ Lewin  
    Kurt Lewin นักจิตวิทยาได/อธิบายถึงกระบวนการเปลี่ยแปลงท่ีเกิดจาก
แรงผลักดัน (Driving Force) และแรงต/าน (Restraining) โดยแรงผลักดันเปDนส?วนท่ีจะทําให/เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ในขณะท่ีแรงต/านจะขัดขวางแรงผลักดันไม?ให/บรรลุไปสู?เป^าหมาย ดังนั้นผู/บริหารท่ีจะทํา
การเปลี่ยนแปลงในองค�การต/องวิเคราะห�ให/ได/ว?าสิ่งใดคือแรงผลักดัน สิ่งใดคือแรงต/าน โดยผู/นํา
จะต/องลดแรงต/านให/เกิดข้ึนน/อยท่ีสุด เพ่ือให/การดําเนินการเปลี่ยนแปลงเปDนไปได/มากท่ีสุด   

    ตามทฤษฎีของ Lewin (1951) รูปแบบการเปลี่ยนแปลงจะเก่ียวข/องกับ
กระบวนการเปลี่ยนแปลง 3 ระยะ คือ 

    ระยะท่ี 1 การทําให/เกิดการรับรู/ถึงความจําเปDนในการเปลี่ยนแปลง หรือข้ัน
ละลายพฤติกรรมเพ่ือเตรียมไปสู?การเปลี่ยนแปลง (Unfreezing) ท้ังนี้เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย�
จะแสวงหาสิ่งท่ีมั่นคงปลอดภัย และมีความเคยชินกับสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติอยู?เปDนประจํา หรือจะ
เรียกว?าเปDนภาวะท่ีตกผลึกหรือแข็งตัวแล/ว (frozen state) ดังนั้นการให/ปฏิบัติในสิ่งต?าง ๆ ท่ีผิดไป
จากความเปDนจริง จะถูกปฏิเสธอย?างสิ้นเชิง แม/ว?าจะเปDนทางเลือกท่ีตนเองจะได/ผลประโยชน�มากข้ึนก็ตาม  
ดังนั้นในข้ันนี้ผู/นําต/องลงแรงละลายพฤติกรรม เพ่ือให/อยู?ในสภาพท่ีพร/อมจะเปลี่ยนแปลง (change 
readiness)  

    เทคนิคในข้ันตอนนี้มีอยู?หลายวิธี เช?น ใช/วิธีบังคับให/ปฏิบัติ  การให/ข/อมูลผล
การดําเนินงานที่เปDนจริง เปลี่ยนวิธีการบริหารโดยเน/นท่ีวัตถุประสงค�  ปรับโครงสร/างองค�การใหม?
ด/วยวิธีการยุบรวมกิจการ รวมท้ังปรับเปลี่ยนตําแหน?งและบทบาทหน/าท่ี สร/างวิสัยทัศน�ใหม? รวมท้ัง
ให/ทุกคนมีส?วนร?วมในการวางแผนใหม?ท้ังระบบ 
    ระยะท่ี 2 ข้ันดําเนินการเปลี่ยนแปลง (Changing/Transition) เปDนข้ันท่ีลง
มือเปลี่ยนแปลง ในข้ันตอนนี้ผู/นํามีความสําคัญมากท่ีสุด ผู/นําจึงเปDนความหวังและท่ีพ่ึงของทุกคนใน
องค�การ ผู/นําจึงต/องเปDนชี้แนะเปDนผู/ให/คําปรึกษา และให/การสนับสนุนทางจิตวิทยา และคอยกระตุ/น
ให/พนักงานเต็มใจท่ีวางแผนเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย?างสมํ่าเสมอ 
     เทคนิคท่ีใช/ในระยะดําเนินการเปลี่ยนแปลง โดยในข้ันตอนนี้จะต/องค?อยๆ
ดําเนินการอย?างค?อยเปDนค?อยไป เช?น การโยกย/ายคนท่ีไม?พึงประสงค�ออกไปจากหน?วย การหาผู/ชี้แนะ
ช?วยเหลือ การหาชัยชนะระยะสั้นหรือ quick win เพ่ือทําให/เกิดความรู/สึกว?าการเปลี่ยนแปลงไม?ใช?
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เรื่องยาก เม่ือทําในสิ่งท่ีง?ายได/สําเร็จ  จึงค?อยทําสิ่งยากข้ึนไปอีกระดับ จนกลายเปDนความสามารถใน
การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงได/ต?อเนื่อง  นอกจากนี้ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน เช?น 
แทนท่ีจะให/ทํางานเฉพาะในแผนกของตนก็มอบหมายงานประสานงานระหว?างทีมกับหน?วยอ่ืนด/วย  
รวมถึงการจัดการฝ{กอบรมทักษะใหม? ความรู/ใหม? เพ่ือให/พนักงานนําไปใช/ในการเปลี่ยนแปลง   
    ระยะที่ 3 การจรรโลงการเปลี่ยนแปลงหรือขั้นการรักษาดุลยภาพการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน (Refreezing Stage) เปDนระยะท่ีผู/มีส?วนร?วมในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลง
ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง ทําให/เกิดเจตคติหรือพฤติกรรมใหม? ซ่ึงผู/นําการเปลี่ยนแปลงต/องสนับสนุน
ให/การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนคงอยู?ต?อไป โดยมีการเสริมแรงซ่ึงต/องกระทําอย?างต?อเนื่อง เพ่ือป^องกัน
การยกเลิกพฤติกรรมใหม?และพฤติกรรมเดิมเข/ามาแทนท่ี โดยอาจจะมีการให/รางวัล มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานอย?างเปDนระยะ และท่ีสําคัญการสร/างความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลงจะต/องมีการ
กําหนดเปDนนโยบายหรือแนวปฏิบัติเพ่ือให/เกิดวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงท่ีมีความยั่งยืน 

    เทคนิคต?างๆ ท่ีนิยมใช/ในข้ันตอนการรักษาดุลยภาพการเปลี่ยนแปลง เช?น 
ย้ําถึงความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงเปDนระยะ ๆ ทําให/คนในองค�กรรู/สึกว?าคุ/มค?าที่จะอยู?ต?อใน
องค�การ  ทําให/การเปลี่ยนแปลงเปDนระบบถาวร  (institutinalization) โดยการทําให/เปDนสาระสําคัญ
ของยุทธศาสตร� และเปDนเป^าหมายในการทํางานของแต?ละคน  สร/างความท/าทายใหม? (new challenge) 
ให/คนมุ?งหน/าแก/ไขกับปeญหาใหม? แทนท่ีจะกลับไปหาระบบเก?า  

   1.5.2 ทฤษฎีของKotter 
    คอตเตอร� (Kotter, 2002: 20-22) ผู/เชี่ยวชาญในการเปDนผู/นําและการจัดการ

ได/เสนอแนวคิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการปรับตัวขององค�การในอนาคต 8 ข้ันตอน (The Eight 
Stage Change Process) โดยทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงจากบริษัทแล/วสรุปเปDนสาระสําคัญ ได/
ดังนี้  

1. การสร/างความสํานึกแห?งการเร?งรีบว?าจะต/องลงมือทําการเปลี่ยนแปลง
อย?างเร?งด?วน (Establish a Sense of Urgency) เปDนข้ันตอนท่ีจะต/องกระตุ/นให/เห็นถึงความจําเปDน
ของการเปลี่ยนแปลง ต/องชี้ให/เห็นถึงวิกฤต และโอกาสในการผ?าฟeนอุปสรรคต?าง ๆ  

     ความล/มเหลวของการเปลี่ยนแปลงส?วนใหญ?เกิดมาจากการไม?ได/สร/าง
จิตสํานึกการเปลี่ยนแปลงอย?างเร?งด?วน ท้ังนี้เพราะคนส?วนใหญ?ในองค�การจะเคยชินกับสิ่งเดิมๆ ดังนั้น
การจะเปลี่ยนแปลงใด  ๆ ก็ตามต/องอาศัยผู/นําท่ีมีความกล/าเปlดเผยภาวะวิกฤตท่ีมีผลกระทบต?อองค�การเพ่ือ
ทําให/ทุกคนมองเห็นว?าการอยู?เปDนไปไม?ได/แล/ว เพราะมันมีอันตรายดังนั้นจึงต/องเปลี่ยนแปลงไปสู?สิ่งใหม? ๆ   

2. สร/างทีมงานผู/นําในการเปลี่ยนแปลง (Creating the Guiding Coalition) 
ต/องสร/างกลุ?มท่ีมีพลังเพ่ือเปDนผู/นําในการเปลี่ยนแปลง และนําพาองค�การไปสู?ความเปลี่ยนแปลงครั้ง
ยิ่งใหญ? ด/วยการสร/างความน?าเชื่อถือ และมีการมอบหมายงานให/กับทีมงาน 
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     โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต/นด/วยคนเพียงคนเดียวหรือสองคน 
แต?ภายในเวลาไม?นานจะต/องสะสมกลุ?มผู/นําการเปลี่ยนแปลงให/ได/จํานวนมากพอ กลุ?มผู/นําการ
เปลี่ยนแปลงเม่ือรวมกันแล/วจะต/องมีพลังท้ังในแง?ของตําแหน?งหน/าท่ี อํานาจการบังคับบัญชา  ข/อมูล
ท่ีมีอยู?ในมือ ความรู/ความชํานาญ ความสัมพันธ�กับผู/คนในองค�กร  เม่ือได/ตัวคนครบแล/วนําคนเหล?านี้
มาร?วมกันประเมินปeญหาและโอกาสพัฒนาองค�กร เปlดโอกาสให/พวกเขาได/สร/างความเชื่อถือ
ซ่ึงกันและกันเพ่ือให/เกิดความเปDนทีม  

3. พัฒนากลยุทธ�และวิสัยทัศน�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป (Developing a Vision 
and Strategy) เปDนการอธิบายให/เห็นถึงอนาคตท่ีจะแตกต?างไปจากอดีต และการทําให/อนาคตนัน้
เกิดข้ึนจริง โดยการสร/างวิสัยทัศน�ท่ีมีความชัดเจน อันจะไปสู?การเปลี่ยนแปลง และท่ีสําคัญต/อง
ดําเนินการให/เปDนไปตามวิสัยทัศน�ท่ีสร/างข้ึนมา 
     องค�การท่ีประสบความสําเร็จ ทีมนําจะต/องวาดวิสัยทัศน�ออกมาได/เปDน
รูปธรรมท่ีมีความเข/าใจได/ง?าย ต/องมีการสื่อสารวิสัยทัศน�ท่ีดีทําให/เกิดความเข/าใจในระยะเวลาอันสั้น 
ดังนั้นวิสัยทัศน�ท่ีดีควรเปDนคําพูดสั้นเพียงหนึ่งหรือสองประโยคท่ีจําง?าย และเชื่อมโยงแนวคิดของผู/คน
ในองค�กรเข/าไว/ด/วยกัน นอกจากนี้ วิสัยทัศน�ต/องเปDนสิ่งที่บอกทิศทางว?าองค�กรจะดําเนินการไปใน
ทิศทางใด  

4. สื่อสารวิสัยทัศน�ของการเปลี่ยนแปลง (Communicating The Change 
Vision) เพ่ือทําให/เกิดความแน?ใจว?าทุกคนเข/าใจและยอมรับวิสัยทัศน�และกลยุทธ�ใหม? จึงต/องมีการ
ดําเนินการสื่อสารทําความเข/าใจด/วยวิธีการต?าง ๆ  โดยอาจจะเริ่มต/นจากการชี้นําสมาชิก หรือการใช/
เหตุการณ�จําลอง เพ่ือสร/างการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในหมู?สมาชิก  

     การสื่อสารวิสัยทัศน�ออกไปต/องทําผ?านทุกช?องทางการสื่อสารท่ีองค�กรมี  
และต/องพูดถึงวิสัยทัศน�ทุกครั้งที่มีโอกาส  วิสัยทัศน�นอกจะออกมาในรูปแบบของคําพูดแล/ว ยัง
สามารถสื่อด/วยการกระทําของผู/นํา  พฤติกรรมใดท่ีผู/นําประสงค�จะให/เกิดข้ึนเพ่ือสนองวิสัยทัศน�ใหม? 
ตัวผู/นําต/องเปDนฝ{กฝนตัวเองให/มีพฤติกรรมเช?นนั้น  ประเด็นท่ีสําคัญในการสื่อสารคือ ให/ความสนใจ
กับบุคลากรท่ีมีแนวโน/มว?าจะได/รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ต/องหลีกเลี่ยงการปล?อย
ให/เกิดความคลุมเครือไม?ชัดเจนเก่ียวกับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง  

5. การมอบอํานาจท่ีจะทําการเปลี่ยนแปลง (Empowering Broad-Based 
Action) จะต/องการมีการปรับเปลี่ยนระบบในองค�การ มีการกําหนดกิจกรรมหรือวิธีการต?าง ๆ เพ่ือ
ขจัดอุปสรรคในการทํางานให/ได/มากท่ีสุด เพ่ือสร/างความสําเร็จให/กับวิสัยทัศน� 
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     ผู/นําต/องหม่ันตรวจสอบว?ามีอุปสรรคอะไรขวางก้ันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือขจัด
อุปสรรคท่ีตรวจพบทันที ถ/าอุปสรรคอยู?ท่ีระบบการบริหารงานบุคคลต/องปรับแก/ ถ/าอุปสรรคอยู?ท่ีตัว
คนบางคน ต/องเปลี่ยนคน เม่ือพบว?ามีพนักงานคนใดทําให/การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนได/จริง ต/องรีบให/รางวัล 

6. สร/างชัยชนะในระยะเวลาอันสั้น (Generating Shot Term Wins) ต/อง
ผลิตความสําเร็จให/เกิดข้ึนในระยะเวลาสั้น พร/อมกับให/รางวัลเพ่ือสร/างแรงจูงใจให/เกิดข้ึน 

     การเปลี่ยนแปลงอย?างถอนรากถอนโคนกว?าจะสําเร็จย?อมต/องใช/เวลานาน
หลายปyหรือนับสิบปy แต?หากผ?านไปหนึ่งหรือสองปyแล/วผู/คนยังไม?เห็นหรือยังไม?ได/ฉลองชัยชนะระยะสั้น 
พวกเขาจะค?อยๆ ถอยกลับไปเข/ากลุ?มที่ดื้อดึงต?อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นภายในเวลาไม?เกินหนึ่งปy 
ต/องสร/างชัยชนะระยะสั้นให/ทุกคนได/เห็นการสร/างเปDนการลงมือทําให/เกิดผลข้ึน ด/วยกลยุทธ�ต?าง ๆ 
การสร/างชัยชนะระยะสั้นเปDนสิ่งสําคัญมาก เพราะไม?มีอะไรจะกระตุ/นคนได/มากเท?าความสําเร็จ  

7. การรักษาการเปลี่ยนแปลงให/คงอยู? และสร/างการเปลี่ยนแปลงใหม?ท่ีดีกว?าเดิม 
(Consolidating Gains and Producing More Change) เพ่ือมีความสําเร็จในระยะแรกแล/วต/อง
กดดันอย?างหนัก ไม?ปล?อยวางในการเปลี่ยนแปลง และดําเนินการเปลี่ยนแปลงต?อไปจนกว?าวิสัยทัศน�
จะเปDนจริง ในข้ันนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร/าง และระบบการทํางานเพ่ือให/สอดคล/องกับการ
เปลี่ยนแปลง และมีการหาเทคนิควิธีการใหม? ๆ เพ่ือสร/างกลุ?มการเปลี่ยนแปลงกลุ?มใหม? ๆ เพ่ือให/การ
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงเปDนไปอย?างต?อเนื่อง 

     การเปลี่ยนแปลงกว?าจะฝeงรากได/ลึกอาจใช/เวลานานหลายปy ดังนั้นอย?ารีบ
ประกาศชัยชนะ ผู/นําควรอาศัยชัยชนะระยะสั้นเพ่ือรวบรวมพลังและผู/คนเข/าผจญกับปeญหาท่ีใหญ?
กว?าเดิมข้ึนไปอีกเปDนการสร/างความสําเร็จใหญ? ๆ ต?อยอดบนความสําเร็จเล็กๆ ดังนั้นทันทีท่ีประสบ
ชัยชนะระยะสั้นในข้ันตอนต?อไป คือ  จะต/องมีการปรับปรุงอย?างต?อเนื่องเพ่ือทําให/เกิดความคิดการ
เปลี่ยนแปลงใหม?ๆ อยู?เสมอ โดยมีการสรรหาผู/นําการเปลี่ยนแปลงคนเข/ามาเสริมในทีมงาน 

8. สร/างวัฒนธรรมใหม?ให/เกิดข้ึน (Anchoring New Approaches in The 
Culture) รักษาวัฒนธรรมใหม?ท่ีเกิดข้ึน โดยให/ความสําคัญกับการพัฒนา การสร/างภาวะผู/นํา  

     การเปลี่ยนแปลงจะไม?ถาวร ตราบใดท่ียังไม?ใช?วิถีชีวิตท่ีแท/จริงในการทํางาน  
ตราบนั้นวิถีชีวิตด้ังเดิมจะกลับมาอีก ดังนั้นสิ่งสําคัญสําหรับการเสริมการเปลี่ยนแปลง คือ  

     ประการแรก ผู/นําต/องเชื่อมโยงให/ผู/คนเห็นว?าวิธีทํางานแบบใหม? พฤติกรรม
ใหม? หรือเจตคติใหม?ทําให/ผลงานขององค�การดีข้ึน การเชื่อมโยงให/ผู/คนเห็นความเปDนเหตุเปDนผลของ
สิ่งต?างๆในลักษณะท่ีทําให/ผู/คนศรัทธาการเปลี่ยนแปลง  ดังนั้นการสื่อสารจึงเปDนสิ่งสําคัญในองค�การ  

     ประการท่ีสอง ผู/นําต/องทําให/การสนับสนุนจากข/างบนมีความต?อเนื่อง 
โดยให/เวลาในการคัดเลือกผู/นําในรุ?นต?อไป ซ่ึงต/องเปDนผู/ท่ีม่ันในทิศทางของการเปลี่ยนแปลงท่ีได/ทําไป
แล/ว ผู/ท่ีจะข้ึนมาเปDนผู/นําใหม?จะต/องแตกต?างไปจากผู/นําในยุคด้ังเดิม  
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    สรุป  แนวคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต/นจากการสร/างจิตสํานึกให/รับรู/ถึง
ความจําเปDนท่ีจะต/องมีการเปลี่ยนแปลง  ตามมาด/วยข้ันตอนการดําเนินการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเริ่ม
จากการมีผู/นําในการเปลี่ยนแปลง  การพัฒนากลยุทธ�ท่ีจะใช/ในการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารวิสัยทัศน�
เพ่ือสร/างการเปลี่ยนแปลง การสร/างความสําเร็จในระยะสั้น และข้ันตอนสุดท/ายคือ การสร/างวัฒนธรรม
แห?งการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเตรียมความพร/อมในการเปลี่ยนแปลงในครั้งต?อไป 

1.6 เทคนิคการบริหารการเปล่ียนแปลง 
    เชิดศักด์ิ ศุภโสภณ (2553: 19-21) ได/สรุปเทคนิคการบริหารท่ีสามารถนํามาใช/ใน
ในภาครัฐของไทย ดังนี้ 

1. การจัดการเชิงกลยุทธ� (Strategic Vision Management) เปDนเทคนิคท่ีนํามาใช/
ในการกําหนด ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน�ในหน?วยงาน  

2. การจัดการระบบงาน หรือ การรื้อระบบงาน (Business Process Management 
or Business Process Reengineering)  เปDนการจัดระบบงานใหม? โดยนําเอาเทคโนโลยีใหม? ๆ เข/า
มาใช/ รวมท้ังการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยเปDนกระบวนการบริหารท่ีมุ?งเน/นผลลัพธ� 
โดยมีการกําหนดตัวชี้วัด  

3. การคํานวณต/นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Base Costing) เปDนการปรับปรุง
ระบบข/อมูลบัญชีและการเงินในการดําเนินกิจกรรมต?าง ๆ ให/มีความชัดเจน เพ่ือหาแนวทางในการ
ประหยัดทรัพยากร  

4. การบริหารวงรอบของระยะเวลา (Cycle-Time Management) เปDนการบริหาร
ท่ีมุ?งเน/นการปรับปรุงกระบวนการในการทํางาน เพ่ือลดเวลาในการทํางานให/น/อยลง  

5. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management) 
เปDนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช/ในการปรับปรุงงานขององค�การ  

6. การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค�การ (Total Quality Management)  เปDนการปรับปรุง
องค�การอย?างต?อเนื่องในทุก ๆ ด/าน โดยอาศัยกิจกรรมต?าง ๆ เช?น กิจกรรม 5 ส 

7. การจัดการทรัพยากรมนุษย� (Human Resource Management) เปDนการ
ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคลจากเดิมท่ีเน/นการควบคุมด/านระเบียบเปDนการมุ?งพัฒนาเพ่ือ
สร/างขีดความสามารถในองค�การ  
    สรุป  เทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย�เปDนการใช/เทคนิคเพื่อปรับเปลี่ยนการ
บริหารงานให/เปDนไปในแนวทางท่ีดีข้ึนเพ่ือให/คุ/มค?าและมีประสิทธิภาพ 
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1.7 กระบวนการในการบริหารการเปล่ียนแปลง 
     การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค�การ ประกอบด/วยข้ันตอนต?าง ๆ มีดังนี้ 

1. การวางแผนการเปลี่ยนแปลง (Planning for Chang) เปDนการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดมาจากการริเริ่มของผู/นําในองค�การ โดยผู/นําพิจารณาแล/วเห็นว?าองค�การจําเปDนท่ีจะต/องเปลี่ยนแปลง 
ซ่ึงอาจเกิดจากความด/อยประสิทธิภาพในการทํางาน ความสามารถในการแข?งขันตกตํ่าลง หรืออาจจะ
เกิดจากกฎหมายท่ีมีการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดจากการมีนวัตกรรมใหม? เม่ือผู/บริหารได/ตระหนักถึงความจําเปDนดังกล?าวจึงนํามาสู?การวางแผน
เพ่ือปรับเปลี่ยนองค�การ 

2. การนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู?การปฏิบัติ (Implementing Chang) ในการนํา
แผนการเปลี่ยนแปลงไปสู?ภาคปฏิบัติ เริ่มจากการจัดทําแผนกลยุทธ� การสื่อสารเพ่ือสร/างวิสัยทัศน�ร?วม 
การจัดโครงสร/าง การวางระบบงาน การบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ และการเปลี่ยนแปลง
กรอบอัตรากําลัง การสร/างและการปลูกฝeงวัฒนธรรมองค�การ รวมท้ังการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู/ปฏิบัติงาน ท้ังนี้มีเป^าหมายเพ่ือให/การดําเนินงานเปDนไปอย?างมีประสิทธิภาพ 

3. การติดตามประเมินผล และการรักษาผลการเปลี่ยนแปลง (Evaluation and 
Maintaining Chang) การติดตามประเมินผลเปDนการติดตามความก/าวหน/าในการดําเนินการเปลี่ยนแปลง 
โดยให/บุคลากรในองค�การเข/ามามีส?วนร?วมในติดตาม เพ่ือเปDนการสร/างวัฒนธรรมองค�การแบบใหม?  
นอกจากนี้การติดตามผลยังเปDนไปเพ่ือแสวงหาแนวทางในการแก/ปeญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว?างการ
ดําเนินการเปลี่ยนแปลง  และเปDนการกระตุ/นให/บุคลากรดําเนินการเปลี่ยนแปลงอย?างเต็มท่ี  ท้ังนี้ใน
การประเมินโครงการต/องมีการกําหนดตัวชี้วัดในแต?ละระยะให/มีความชัดเจน 
     สรุป  กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงต/องเริ่มจากการให/ความสําคัญของผู/บริหาร
ท่ีมองเห็นว?าองค�การต/องมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความอยู?รอด และต/องมีการพัฒนาเทคนิคกระบวนการ
ในการทํางาน หลังจากนั้นจะเริ่มต/นจากการวางแผนการเปลี่ยนแปลง มีการกําหนดวัตถุประสงค� 
ตามมาด/วยการลงมือปฏิบัติ และการประเมินเพ่ือติดตามความก/าวหน/าในแต?ละระยะ  

1.8 การบริหารการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา 
      ปองสิน  วิเศษศิริ (2549: 1-2) ได/เสนอแนวคิดการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาท่ี
เปDนผลมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ในด/านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย 
และกระแสโลกาภิวัตน�ท่ีส?งผลกระทบต?อชีวิตความเปDนอยู?ของมนุษย�ท้ังในปeจจุบันและอนาคต 
โดยเฉพาะในด/านการศึกษาที่เปDนตัวขับเคลื่อนองค�ความรู/ของมนุษยชาติ จากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล?าวส?งผลให/สภาพการจัดการศึกษามีแนวโน/มท่ีเปลี่ยนแปลงไปต้ังแต?ปรัชญาการศึกษา หลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผล อย?างไรก็ตามการบริหารสถานศึกษา
โดยท่ัวไปมีแนวโน/มไปในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจท่ีมุ?งเน/นประสิทธิภาพ และ
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ประสิทธิผลเปDนสําคัญ ดังนั้นจากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล?าวย?อมส?งผลกระทบต?อการศึกษาท้ัง
ระบบ โดยเฉพาะอย?างยิ่งการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีเปDนฐานรากแห?งกระบวนการในการเรียนรู/ 
     Fullan and Stiegelbauer (1991) ได/อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีมีลักษณะเปDน
กระบวนการ มีความซับซ/อน และต/องใช/ระยะเวลาและความต?อเนื่อง และที่สําคัญกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงต/องเกิดจากการผลักดันของผู/บริหาร ท้ังนี้ต/องได/รับความร?วมมือจากบุคลากรขององค�การ 
โดยครูแต?ละคนต/องให/ความร?วมมือในการใช/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ท้ังนี้กระบวนการ
ในการเปลี่ยนแปลงมี 3 ระยะ กล?าวคือ 
     ระยะท่ี 1 ระยะเริ่มต/น (Initiation) คือ การยอมรับท่ีจะดําเนินการเปลี่ยนแปลง 
โดยปeจจัยเริ่มต/น ประกอบด/วย 1. นวัตกรรมที่มีอยู?และคุณภาพของนวัตกรรม  2. การเข/าถึง
นวัตกรรม 3. การสนับสนุนจากผู/บริหารส?วนกลาง 4. การสนับสนุนจากครู 5. ผู/นําการเปลี่ยนแปลง
จากภายนอก 6. ความกดดัน /การสนับสนุน /การวางเฉยของชุมชน 7. งบประมาณจากรัฐบาลกลาง/ 
ระดับภูมิภาค/ ระดับท/องถ่ิน และ  8. การแก/ปeญหาและความเปDนระบบราชการ 
  ระยะท่ี 2 เปDนระยะการส?งเสริมการใช/ (Implementation) เปDนระยะท่ีสนับสนุน
ให/มีการใช/เกิดข้ึน เปDนความพยายามท่ีจะสร/างประสบการณ�ครั้งแรก ในข้ันตอนนี้สิ่งสําคัญ คือ ต/อง
สร/างทักษะและความเข/าใจ รวมท้ังมีการมอบหน/าท่ีให/ครู  โดยกิจกรรมในข้ันนี้ประกอบด/วยการวางแผน
เพ่ือสร/างความสําเร็จ การตรวจสอบและแก/ไขปeญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  
  ระยะท่ี 3 ระยะดําเนินการต?อเนื่อง (Continuation) เปDนระยะแห?งการสร/าง
ความร?วมมือ และมีการใช/นวัตกรรมอย?างสมํ่าเสมอ ในระยะนี้ต/องมีการสร/างวัฒนธรรม เช?น การวาง
นโยบาย การสร/างกลุ?ม การมอบหมายงาน การฝ{กอบรม เพ่ือให/เกิดวัฒนธรรมท่ีฝeงรากลึก 
              สรุป  การเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาท่ีเปDนผลท่ีเกิดจากกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และกระแสโลกาภิวัตน�ที่ส?งผลกระทบต?อการจัด
การศึกษาต้ังแต?ปรัชญาการศึกษา หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล
โดยเฉพาะอย?างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางด/านนวัตกรรมทางการศึกษา ท้ังนี้ทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาจะมุ?งเน/นท่ีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เช?นเดียวกับการบริหารภาคธุรกิจ  

1.9 ภาวะผู�นํา 
    การเปลี่ยนแปลงเปDนสิ่งท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาทุกยุคทุกสมัย บางครั้งการเปลี่ยนแปลง

นําไปสู?การล?มสลายขององค�การ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงได/สร/างโอกาสใหม? ๆ ให/กับองค�การ
ได/เช?นกัน  จารุพงศ� พลเดช (2559) ได/อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงใน 2 ลักษณะ คือ การเปลี่ยนแปลง
ระดับบุคคล คือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และการเปลี่ยนแปลงระดับองค�การ ซ่ึงได/แก? การเปลี่ยนแปลง
กระบวนการและการปรับเปลี่ยนโครงสร/าง  อย?างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคนถ/าจะให/
เกิดความสําเร็จจําเปDนอย?างยิ่งท่ีต/องใช/ ภาวะผู/นํา (Leadership)  โดยภาวะผู/นําเปDนความสามารถใน
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การนําท่ีถือว?าเปDนองค�ประกอบสําคัญท่ีทําให/เกิดการเปลี่ยนแปลงประสบความสําเร็จ  โดยการสร/าง
ภาวะผู/นําควรเริ่มต/นด/วยการสร/างวิสัยทัศน�ท่ีมีความชัดเจนเพ่ือกําหนดทิศทางในการเปลี่ยนแปลง  
นอกจากนี้ผู/นําหรือผู/บริหารจําเปDนต/องมีความรู/ ความสามารถ ประสบการณ� ความเชี่ยวชาญ ฯลฯ 
เพ่ือสร/างความสําเร็จตามเป^าหมายท่ีวางไว/ 

    ดังนั้น ผู/นํา หมายถึง ผู/ท่ีสามารถสั่งการให/คนในองค�การปฏิบัติตาม หรือ หมายถึง 
ผู/ท่ีมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเปDนท่ียอมรับของผู/อ่ืนและได/รับการยกย?องให/เปDนผู/นํา หรือ
กล?าวโดยสรุปแล/ว “ผู/นํา” หมายถึง บุคคลท่ีสามารถชักจูงหรือชี้นําบุคคลอ่ืนให/ปฏิบัติงานสําเร็จตาม
วัตถุประสงค�ท่ีวางไว/ได/อย?างมีประสิทธิผลแลประสิทธิภาพ 
    ส?วนทัศนะของ Burn (1978) ได/อธิบายถึงความแตกต?างระหว?างผู/บริหาร กับผู/นํา 
ดังนี้ 
    ผู/บริหารเปDนผู/มีหน/าท่ีจัดหา  ประสานงาน  และกระจายทรัพยากรมนุษย�และวัสดุ
อุปกรณ�ต?างๆ ท่ีจําเปDนในองค�การ ดังนั้นผู/บริหารจึงจําเปDนต/องมีทักษะในการเปDนผู/อํานวยความสะดวก 
(Facilitator) ในการทํางานในองค�การ เปDนผู/ท่ีสร/างความม่ันใจว?าจะมีการปฏิบัติการไปตามกฎระเบียบ
ขององค�การ 
    ส?วนผู/นําเปDนผู/มีหน/าท่ีอํานวยความสะดวกเพ่ือให/เกิดเป^าหมาย (Goals) ขององค�การ 
เปDนผู/ท่ีริเริ่มในการพัฒนาวิสัยทัศน�ท่ีควรจะเปDนขององค�การ 

    โดยสรุปงานด/านการเปDนผู/บริหาร (Management) ได/แก? การควบคุม การวางระบบ 
การจัดระเบียบ และเน/นความมีประสิทธิภาพ ส?วนงานการเปDนผู/นํา (Leadership) คือ การทําหน/าท่ี
ปลดปล?อยพลังความสามารถของผู/ปฏิบัติงาน การจัดทําวิสัยทัศน�เพ่ือให/ผู/ปฏิบัติงานทุกคนมีประสิทธิผล 

1.10 ลักษณะของผู�นํา 
    ในด/านคุณลักษณะของนําได/มีนักวิชาการจําแนกคุณลักษณะของผู/นําไว/ ดังนี้  
    จารุพงศ� พลเดช (2559) ได/จําแนกคุณลักษณะผู/นาํโดยใช/บทบาทและหน/าท่ีซ่ึง
สามารถจําแนกได/ดังนี้ 

1. ผู/นําแบบเปDนทางการ (Formal Leaders) หมายถึง ผู/บังคับบัญชาท่ีได/รับการ
แต?งต้ังอย?างเปDนทางการในหน?วยงาน มีอํานาจหน/าท่ีตามกฎหมาย  

2. ผู/นําแบบไม?เปDนทางการ (Informal Leaders) คือ ผู/นําท่ีไม?มีอํานาจหน/าท่ีตาม
กฎหมาย ไม?ใช?ผู/บังคับบัญชา แต?เปDนบุคคลท่ีสมาชิกในองค�การให/ความยอมรับและยกย?องในการเปDน
ผู/นํา เพราะมีคุณสมบัติบางประการท่ีหน?วยงานหรือสมาชิกในองค�การต/องการ และให/การยอมรับ 
หรือให/ความไว/วางใจ 



32 

     สรุป ลักษณะของผู/นําจําแนกเปDนสองประเภท คือ ผู/นําท่ีเปDนทางการ เปDนผู/นําท่ีมี
อํานาจหน/าท่ีตามกฎหมาย กับผู/นําท่ีไม?เปDนทางการเปDนผู/นําท่ีไม?ได/รับการแต?งต้ังตามกฎหมาย แต?เปDน
บุคคลท่ีสมาชิกในองค�การให/การยอมรับในการเปDนผู/นํา 

1.11 ประเภทของผู�นํา 
     สําหรับประเภทของผู/นํา ได/มีนักวิชาการแบ?งประเภทของผู/นําไว/หลายประเภท ซ่ึง
สามารถสรุปได/ดังนี้ 

1. แบ?งตามลักษณะการใช/อํานาจ จําแนกออกเปDน 
1.1 ผู/นําแบบเผด็จการ  เปDนผู/นําท่ีมีความเด็ดขาดในการใช/อํานาจ และเปDนผู/นํา

ท่ียึดถือตัวเองเปDนหลัก เน/นในเรื่องระเบียบวินัย กฎเกณฑ�ข/อบังคับเปDนหลัก อํานาจในการตัดสินใจใน
การดําเนินงานข้ึนอยู?กับผู/นําแต?เพียงผู/เดียวเท?านั้น  

1.2 ผู/นําแบบประชาธิปไตย เปDนผู/นําท่ีเคารพสิทธิของผู/ อ่ืน เน/นหลักการ
ประชาธิปไตยในเรื่องการแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟeงผู/อ่ืน เปDนถือว?าเปDนผู/นําท่ีมีความสําคัญใน
โลกปeจจุบัน และเปDนผู/นําท่ีได/รับการยอมรับมากกว?าผู/นําประเภทอ่ืน ๆ 

1.3 ผู/นําแบบตามสบาย เปDนผู/นําท่ีมีความอ?อนไหวไปตามสถานการณ�ที่เกิดข้ึน 
เปDนผู/นําท่ีไม?มีจุดยืนเปDนของตนเอง เปDนผู/นําท่ีมองโลกในแง?ดี ดังนั้นจึงเปDนผู/นําท่ีเปDนท่ีรักของผู/ร?วมงาน
เปDนอย?างมาก แต?ผู/ใต/บังคับบัญชาท่ีขยันอาจไม?ชอบลักษณะผู/นําประเภทนี้ เพราะไม?มีความเข/มแข็ง
ในด/านการบริหาร 
    ในทางปฏิบัติตัวผู/นําอาจจะมีคุณลักษณะท้ัง 2 ประเภท ในคนเดียวกัน ซ่ึงทําให/
สามารถควบคุมการปฏิบัติงานให/เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลักษณะการใช/อํานาจของผู/นําจะมีความ
แตกต?างกันออกไปตามคุณลักษณะส?วนบุคคล  

2. แบ?งตามพฤติกรรม (สุเทพ  พงศ�ศรีวัฒน�, 2549) จําแนกเปDน 
2.1 ผู/นําแบบมุ?งกิจสัมพันธ� (Initiating structure) เปDนผู/นําท่ีให/ความสําคัญกับ

มิติด/านกิจสัมพันธ� ที่ครอบคลุมถึงกิจกรรมต?างๆ เช?น การวางแผน การจัดรูปแบบองค�การ การทํา
รายละเอียดเก่ียวกับงาน และการมอบหมายงานให/ทํา ตลอดจนการระบุถึงวิธีทํางานขององค�การให/
เกิดความสําเร็จ 

2.2 ผู/นําแบบมุ?งมิตรสัมพันธ� (Consideration) เปDนผู/นําท่ีให/ความสําคัญกับมิติ
ด/านมิตรสัมพันธ�ครอบคลุมถึงสภาพความต/องการทางสังคมและอารมณ�ของผู/ปฏิบัติงาน รวมท้ัง
ความรู/สึกพึงพอใจต?องาน ดังนั้นการท่ีผู/ปฏิบัติงานได/การยอมรับ จนเกิดความรู/สึกว?าตนมีคุณค?าและมี
เกียรติศักด์ิศรี นับเปDนปeจจัยส?งเสริมการทํางานของผู/ใต/บังคับบัญชา   
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3. ส?วนทฤษฎีวิถีทาง – เป^าหมายของเฮาส� (House’s Path-Goal Theory) แบ?ง
แบบภาวะผู/นําหรือ Leadership style ออกเปDน 4 แบบ โดยใช/คุณลักษณะผู/ใต/บังคับบัญชากับ
คุณลักษณะของงาน  ได/แก? 

     3.1 ภาวะผู/นําแบบสั่งการ  (Directive leadership) 
     3.2 ภาวะผู/นําแบบสนับสนุน  (Supportive leadership)  
     3.3 ภาวะผู/นําแบบมุ?งผลสําเร็จ  (Achievement-oriented leadership) 
     3.4 ภาวะผู/นําแบบมีส?วนร?วม  (Participative leadership)  

  การใช�อํานาจของผู�นําแบ%งได�ดังนี้ 
1. การใช/อํานาจเด็ดขาด อาจจะเปDนในวงการทหารหรือตํารวจ จะเห็นได/อย?าง

เด?นชัดจําเปDนต/องมีความเด็ดขาดในการสั่งการ เพราะทหาร ตํารวจ จะต/องมีวินัยในการปกครอง
ซ่ึงกันและกัน  

2. การใช/อํานาจอย?างมีศิลปะ ผู/นําโดยทั่วไปเปDนบุคคลที่มีความรู/ ความสามารถ 
มีความอดทน รวมไปถึงมีประสบการณ�ในการบังคับบัญชาคน มีการทํางานโดยเอาใจเขามาใส?ใจเรา 
ผลงานต?าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจะต/องเปDนท่ียอมรับของคนโดยท่ัวไป 

3. การใช/อํานาจด/วยวิธีการปรึกษาหารือเปDนลักษณะของการใช/อํานาจวิธีการหนึ่ง
ซ่ึงใช/กันอย?างมากมาย เปDนลักษณะการใช/อํานาจด/วยวิธีการปรึกษาหารือการใช/อํานาจแบบมีส?วนร?วม 
เปDนผู/บริหารท่ีเปlดใจกว/างย?อมได/รับการยอมรับของผู/ร?วมงาน มีการสอนงานให/แก?ผู/ใต/บังคับบัญชาใน
ลักษณะการปรึกษาหารือ การใช/อํานาจแบบมีส?วนร?วมถือเปDนประชาธิปไตยมากที่สุดเนื่องจาก
ผู/บริหารเปlดใจกว/าง ผลผลิตที่ได/จะมีประสิทธิภาพสูงสุดแต?จะต/องขึ้นอยู?กับความรับผิดชอบของ
แต?ละคน ในทางทฤษฎีแล/ว การใช/อํานาจให/เปDนประโยชน�อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ�หรือ
สภาพแวดล/อมรวมถึงลักษณะของการดําเนินงานในแต?ละกิจกรรมนั้น ๆ  

    หน�าท่ีของผู�นําแบ%งออกได�ดังนี้ 
1. ลักษณะของการควบคุม โดยท่ัวไปคนส?วนใหญ?ไม?ต/องการให/ใครมาควบคุม แต?

ในทางปฏิบัติ การควบคุมงานอยู?ห?าง ๆ จะได/ผลดีตามมาในลักษณะของการติดตามผลงาน ซ่ึงอาจจะ
ใช/การควบคุมด/วยระบบเอกสาร การควบคุมในระบบของงาน  

2. ลักษณะของการตรวจตรา เปDนหน/าท่ีโดยตรงของผู/นําเรือผู/บริหารท่ีจะต/องติดตาม
ความเคลื่อนหรือผลการดําเนินงานตามข้ันตอนต?าง ๆ เพ่ือท่ีจะสามารถแก/ไขในเหตุการณ�นั้น ๆ ได/
ทันการ 

3. ลักษณะของการประสานงาน การประสานงานของหน?วยงานต?าง ๆ รวมท้ังการ
ประสานงานในเรื่องตําแหน?งหน/าท่ีการงาน ถือว?าเปDนความจําเปDนและสําคัญอย?างมากในการปฏิบัติงาน 
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4. ลักษณะของการวินิจฉัยสั่งการ การสั่งการของผู/นําถือเปDนเรื่องสําคัญอย?างหนึ่ง 
เพราะผู/นําท่ีดีจะรู/จักการใช/คนให/เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การวินิจฉัยสั่งการท่ีดีนั้นจะต/องมีความชัดเจน
สามารถนําไปปฏิบัติได/ทันที 

5. ลักษณะของการโน/มน/าวให/ทํางาน ผู/นํามีหน/าท่ีหลักอย?างหนึ่งคือการชักชวนให/
สมาชิกมีความสนใจในการปฏิบัติงานหน/าท่ีการงานด/วยความต้ังใจ มีความซ่ือสัตย�สุจริต และเต็มใจท่ี
จะทํางานนั้น ๆ ให/เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

6. ลักษณะของการประเมินผลงาน การพิจารณาความดีความชอบตลอดระยะเวลา 
การทํางานของพนักงานถือเปDนหน/าท่ีท่ีสําคัญอย?างหนึ่ง เปDนการเพ่ิมขวัญและกําลังใจในการทํางาน  
  คุณสมบัติท่ีดีของผู�นํา 

1. มีความรู/ ความสามารถ การใช/สติปeญญานั้น ๆ เพ่ือแก/ไขปeญหาต?าง ๆ ให/สําเร็จ
ลุล?วงไปได/  

2. เปDนผู/มีสังคมดี คําว?า สังคมดีคือจะต/อมีลักษณะของการเปDนผู/นําที่มีอารมณ�
มั่นคง มีวุฒิภาวะ มีความเชื่อมั่นในตนเองมีความสนใจและใช/กิจกรรมต?าง ๆ อย?างกว/างขวางเพ่ือ
ประโยชน�ต?อการปฏิบัติงาน 

3. เปDนผู/ท่ีมีแรงกระตุ/นภายใน คือ มีจิตสํานึกเกิดข้ึนในตัวของผู/นํา เปDนแรงกระตุ/น
ท่ีเกิดจากความสัมพันธ�ต?อแรงจูงใจท่ีจะโน/มน/าวให/ผู/ปฏิบัติงานมีความปรารถนาท่ีจะทํางานตรงนั้นให/
เกิดความสําเร็จ 

4. เปDนผู/ท่ีมีทัศนคติท่ีดีและมีมนุษย�สัมพันธ�ท่ีดีผู/นําจะต/องตระหนักในคุณค?าและ
ศักด์ิศรีของตัวเอง ของลูกน/องมีความสัมพันธ�ท่ีดีกับทุกคน มองโลกในแง?ดีในการท่ีจะทําให/กิจการต?าง ๆ 
ประสบผลสําเร็จตามเป^าหมาย 
  ขณะท่ี Stogdill (1974) ได/แบ?งองค�ประกอบของคุณลักษณะการเปDนผู/นําออกเปDน 
6 กลุ?ม ได/แก? ด/านปรีชาสามารถ (Capacity) ด/านผลสําเร็จ (Achievement) ด/านความรับผิดชอบ
(Responsibility)  ด/านการมีส?วนร?วม (Participation) ด/านสถานภาพ (Status) และด/านสถานการณ� 
(Situation) 

  สําหรับ Manasse (1986) ได/อธิบายถึงคุณลักษณะของผู/นํา คือ ต/องเปDนผู/มี
วิสัยทัศน� (Visionary leadership) และอธิบายถึง วิสัยทัศน�ของผู/นํา 4 ประเภท ได/แก? 

1. วิสัยทัศน�องค�การ (Organizational vision) ซ่ึงเก่ียวข/องและครอบคลุมความ
สมบูรณ�ขององค�การ มีการระบุองค�ประกอบย?อยๆ และสร/างความเข/าใจถึงความสัมพันธ�ระหว?าง
องค�ประกอบย?อยเหล?านั้น 
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2. วิสัยทัศน�เชิงอนาคต (Future vision) เปDนวิสัยทัศน�ท่ีบ?งบอกถึงภาพขององค�การ
ในอนาคต รวมถึงรู/ว?าในสภาพแวดล/อมที่องค�การตั้งอยู?ในอนาคตนั้นเปDนอย?างไร และการทําหน/าท่ี
ของส?วนต?างๆ ภายในขององค�การในอนาคตเปDนเช?นไร 

3. วิสัยทัศน�ส?วนบุคคล (Personal vision) ได/แก? วิสัยทัศน�ส?วนตัวของผู/นําท่ีมี
ความปรารถนาอย?างแรงกล/าต?อองค�การ รวมท้ังการกระทําของบุคคลอ่ืนท่ีช?วยผู/นําในการปฏิบัติการ
เพ่ือให/องค�การปeจจุบันสามารถเชื่อมโยงเข/ากับภาพท่ีเปDนวิสัยทัศน�ในอนาคตขององค�การ 

4. วิสัยทัศน�เชิงกลยุทธ� (Strategic vision) ได/แก? แนวทางท่ีทําให/เกิดการเชื่อมต?อ
ระหว?างความเปDนจริงปeจจุบันกับความน?าจะเปDนไปได/ในอนาคต (วิสัยทัศน�ในอนาคตขององค�การ) 
ด/วยวิธีการท่ีเหมาะกับท้ังต?อองค�การและต?อตัวผู/นําด/วย 
  ลักษณะของผู�นําท่ีจะทําให�การบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1. ต/องเปDนนักเผด็จการ หมายถึง ผู/บริหารสามารถจะสั่งการได/อย?างเด็ดขาด 
ผลผลิตท่ีได/มาส?วนใหญ?จะมาด/วยปริมาณ ส?วนเรื่องคุณภาพท่ีจะดีในช?วงแรก ท้ังนี้หากผู/นําสามารถ
สอดส?องดูแลอยู?ตลอดเวลา ผลผลิตก็อาจจะมีท้ังปริมาณและคุณภาพท่ีดีตามไปด/วย 

2. ต/องเปDนนักพัฒนา ผู/นําประเภทนี้จะต/องมีผู/ร?วมงานท่ีรู/ใจ สามารถสร/างสรรค�
งานใหม? ๆ ตลอดเวลา 

3. ต/องเปDนนักบริหาร ผู/นําประเภทนี้จะใช/การทํางานด/วยวิธีใหม? ๆ เปlดโอกาสให/
สมาชิกได/ร?วมแสดงความคิดเห็นแม/กระท่ังในการวางนโยบายต?าง ๆ การทํางานโดยท่ัวไปจึงเปDนไปใน
ลักษณะประชาธิปไตย ผู/ร?วมงานจะต/องเปDนผู/มีคุณภาพเพียงพอ สามารถตอบสนองการทํางานใน
ระบบใหม? ๆ ได/เปDนอย?างดี 

4. ต/องเปDนนักเผด็จการอย?างมีศิลปะ ผู/นําประเภทนี้เปDนนักพูดท่ีเฉลียวฉลาด จะใช/
การพูดเปDนการชักชวนให/เกิดการทํางานด/วยความเต็มใจ มีการเสนอแนะและหว?านล/อม ให/เห็นคล/อย
ตามไปโดยปริยาย 

1.12 ภาวะผู�นํากับการเปล่ียนแปลง 
  ปeจจุบันได/มีความพยายามในการจัดกลุ?มแนวทางการศึกษาภาวะผู/นํา โดยในช?วง 
2 ทศวรรษท่ีผ?านมาได/มีการพัฒนาแนวทางการศึกษาภาวะผู/นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
Leadership) โดยมีนักวิชาการได/ให/ความหมายของภาวะผู/นําการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

  Mashinsky (1977: 373) อธิบายความหมายภาวะผู/นําการเปลี่ยนแปลงไว/ว?า เปDน
กระบวนการร?วมท่ีเก่ียวข/องกับการดําเนินการของบรรดาผู/นําในระดับต?าง ๆ ขององค�การ โดยผู/นําจะ
มีอิทธิพลต?อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสมาชิก และมีความสามารถในการสร/างความผูกพันใน
องค�การเพ่ือให/เกิดการเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค�และกลยุทธ�ขององค�การ รวมท้ังผู/นําจะมีการกระตุ/น
ให/ผู/ตามกลับมาเปDนผู/นํา                  
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  Schultz (1998: 211) ให/ความหมายภาวะผู/นําการเปลี่ยนแปลงไว/ว?า ความเปDน
ผู/นําไม?ได/ถูกจํากัดโดยการรับรู/ของผู/ตาม แต?มีอิสระในการกระทํา ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยน
รูปแบบมุมมองของผู/ตาม 
            นิตย�  สัมมาพันธ� (2546: 54) ได/อธิบายถึง ภาวะผู/นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
Leadership) หมายถึง ผู/นําท่ีสามารถสร/างแรงบันดาลใจให/บุคคลจํานวนมากลงมือทํามากกว?าเดิม
จนสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน 
            สรุปได/ว?า ภาวะผู/นําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความเปDนผู/นําท่ีมีอิทธิพลต?อผู/ร?วมงาน
และผู/ตามโดยสามารถโน/มน/าวหรือสร/างแรงบันดาลใจเพ่ือให/เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค�การได/   

   ไขแสง โพธิโกสุม (2543) เสนอแนวปฏิบัติในการเปDนผู/นําการเปลี่ยนแปลงของผู/นํา
ในการปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงไว/ดังนี้  

1. วิเคราะห�สถานการณ�ต?าง ๆ ท่ีเก่ียวข/องกับงานท่ีรับผิดชอบและระบุสิ่งท่ีต/องการ
เปลี่ยนแปลง มีแนวคิดวิทยาการที่ทันสมัย สามารถวิเคราะห�การเปรียบเทียบสถานการณ�จริงกับ
วิทยาการใหม? และสามารถมองเห็นจุดท่ีจําเปDนท่ีต/องเปลี่ยนแปลงได/ 

2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ?มผู/รับผิดชอบในเรื่องท่ีต/องการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
รับฟeงความคิดเห็น และช?วยตัดสินใจในการดําเนินการเปลี่ยนแปลง 

3. กําหนดประเด็นท่ีต/องการเปลี่ยนแปลงให/ชัดเจน 
4. วิเคราะห�แรงหนุน แรงต/านท่ีมีผลต?อการเปลี่ยนแปลง 
5. เขียนแผนการเปลี่ยนแปลงท่ีครอบคลุมประเด็นท่ีต/องการเปลี่ยนแปลงท้ังหมด 
6. ดําเนินการเปลี่ยนแปลงตามท่ีกําหนดในแผนการเปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ� 
7. ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงให/แน?ใจว?าเกิดพฤติกรรมท่ีต/องการตามแผนการ

เปลี่ยนแปลง 
8. พยายามรักษาสภาพการเปลี่ยนแปลงอย?างต?อเนื่อง ภายหลังสิน้สุดการเปลี่ยนแปลง 

   ท้ังนี้ในการเปลี่ยนแปลงสู?วิสัยทัศน�ใหม? ผู/บริหารพึงมีบทบาทสามประการคือ 
1. เปDนนักศึกษาการเปลี่ยนแปลง การจะทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไปสู?เป^าหมายได/

สําเร็จ จําเปDนท่ีผู/บริหารต/องเข/าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงอย?างลึกซ้ึง ท้ังธรรมชาติของการ
เปลี่ยนแปลงในองค�กร จิตวิทยาของคนเม่ือได/รับผลกระทบต?อการเปลี่ยนแปลง 

2. เปDนผู/สร/างการเปลี่ยนแปลง (Change Interventionist) ในการบริหารงานท่ัวไปนั้น 
ผู/บริหารเปDนผู/กําหนดเป^าหมาย (set goal) วางแผน (plan) สื่อสารแผน (communicate) 
มอบหมายงาน (delegate) ตามไปกํากับตรวจสอบ (supervise) ประเมินผล (evaluate) และทําตัว
เปDนตัวอย?าง (role model) 
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3. เปDนผู/นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) การเปDนผู/นําการเปลี่ยนแปลงไม?ได/
หมายถึงการอยู?ข/างนอกแล/วใช/เครื่องมือใดๆเข/าไปก?อให/เกิดการเปลี่ยนแปลง แต?หมายถึงเข/าไปอยู?
ข/างในระบบ เปDนส?วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ทําหน/าท่ีเปDนผู/เก้ือหนุน (facilitator) ท้ังคิด วางแผน 
และลงไปคลุกคลีเปDนเพ่ือนคนทํางาน ช?วยเหลือเก้ือหนุนให/พวกเขาทําการเปลี่ยนแปลงสําเร็จ  

1.13 การเปKนผู�นําเพ่ือการเปล่ียนแปลง  
    การเปDนผู/นําการเปลี่ยนแปลงต/องมีความกล/าหาญท่ีจะเปลี่ยนแปลงรวมท้ังยกเลิก

รูปแบบเก?าเพ่ือนําไปสู?แนวทางใหม?เพ่ือความอยู?รอดขององค�การในอนาคต สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดของการ
เปDนผู/นําการเปลี่ยนแปลง คือ การสร/างความเข/าใจให/กับบุคลากรในองค�การ มีการสร/างวัฒนธรรมใหม?
ในองค�การ มีการกําหนดวิสัยทัศน�ที่มีความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได/ รวมท้ังต/องถ?ายทอด
วิสัยทัศน�ให/เปDนท่ีรับรู/ในองค�การ  

    ผู/นําคือผู/ท่ีทําให/เกิดการสร/างนวัตกรรม เปDนผู/ตัดสินใจเลือกว?าจะทําสิ่งใด เปDน
ผู/สร/างแรงบันดาลใจให/แก?ผู/ตามเพื่อให/เกิดการเริ่มต/นในการเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้ Bernard M. Bass 
และคณะผู/ร?วมงานของเขาได/แบ?งประเภทผู/นําออกเปDน 2 อย?าง ได/แก? ผู/นําการปฏิบัติ (Transactional 
Leaders)  และผู/นําการปฏิรูป (Transformational Leaders) กล?าวคือ 

    ผู/นําการปฏิบัติ (Transactional Leaders)  จะเปDนผู/มีบทบาทในการช?วยเหลือ
ลูกน/องเพ่ือให/ปฏิบัติตามความคาดหวังของหน?วยงาน เช?น กําหนดเป^าหมายความสําเร็จ สร/างความ
ตระหนักในความรับผิดชอบของตน  ขณะที่ Burn (1978) เห็นว?าพื้นฐานของผู/นําแบบแลกเปลี่ยน
หรือผู/นําการปฏิบัติ  คือ  ผู/นําที่ใช/กระบวนการแลกเปลี่ยนผลประโยชน�ระหว?างผู/นํากับผู/ตาม 
ท้ังนี้ผู/นําจะยอมรับความต/องการของผู/ตามด/วยการให/รางวัลหรือวัตถุสิ่งของท่ีมีค?าแก?ผู/ตาม โดยมี
เงื่อนไขการแลกเปลี่ยนอยู?ที่ผู/ตามต/องทํางานให/บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนด หรือปฏิบัติหน/าท่ีให/
สําเร็จตามข/อตกลง ซ่ึงผู/ตามก็จะได/รางวัลตอบแทนเปDนการแลกเปลี่ยน ขณะท่ีผู/นําก็ได/ประโยชน�จาก
ผลงานท่ีสําเร็จนั้น เพราะฉะนั้นผู/นําแบบนี้จึงมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให/เปDนไปตาม
หน/าท่ีทางการบริหาร (management functions) เช?น การวางแผน การจัดองค�การ และการจัดสรร
งบประมาณ การติดตามควบคุม เปDนต/น ในการทํางานจึงไม?เน/นความสัมพันธ�ส?วนตัวนัก ผู/นําแบบการ
ปฏิบัติจึงมีความเปDนผู/บริหารจัดการ (managers) มากกว?าพฤติกรรมความหมายของการเปDนผู/นํา 
(leaders) โดยมุ?งเน/นความมีประสิทธิภาพ  (efficiency) เปDนสําคัญ  

    ผู/นําการปฏิรูป (Transformational Leaders) คือ ผู/นําท่ีสามารถสร/างแรงบันดาลใจ
ให/บุคคลจํานวนมากให/ลงมือปฏิบัติให/มากกว?าเดิมจนไต?ระดับการปฏิบัติงานในระดับท่ีสูง เพ่ือ
ยกระดับแรงบันดาลใจและปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให/กับองค�กร  โดยมีเป^าหมายในการ
ยกระดับการปฏิบัติงานให/สูงขึ้น Schermerhorn ได/สรุปคุณลักษณะพิเศษของผู/นําการปฏิรูปไว/ได/ 
6 ประการ ได/แก?  ต/องมีวิสัยทัศน�  ต/องมีบารมี  มีการแสดงนัยของความเปDนเลิศ  มีการมอบอํานาจ  
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มีการกระตุ/นปeญญาให/เกิดขึ้น และมีความเชื่อมั่นต?อความซื่อสัตย� ขณะท่ี Bernard  Bass  ได/เสนอ
แนวคิดว?า ภาวะผู/นําการปฏิรูป มีคุณลักษณะท่ีสําคัญอย?างน/อย  3  ประการ  ได/แก?  เก?ง – ดี – มี
เสน?ห�  (Charisma) การพิจารณาลูกน/องในฐานะเอกบุคคล (Individualized  consideration) และ 
มีการกระตุ/นภูมิปeญญา (Intellectual  Stimulation) 
    สรุป ความเปDนผู/นําการเปลี่ยนแปลงแบ?งเปDน 2 ประเภท คือ ผู/นําการปฏิบัติและ
ผู/นําการปฏิรูป โดยผู/นําการปฏิบัติจะเปDนผู/มีบทบาทในการช?วยเหลือลูกน/องเพ่ือให/ปฏิบัติตามความ
คาดหวังของหน?วยงาน ส?วนผู/นําการปฏิรูปคือ ผู/นําท่ีสามารถสร/างแรงบันดาลใจให/บุคคลจํานวนมาก
ให/ลงมือปฏิบัติให/มากกว?าเดิมจนไต?ระดับการปฏิบัติงานในระดับท่ีสูง 

1.14 ผู�นําการเปล่ียนแปลงทางด�านการศึกษา 
    จากแนวคิดเดิมท่ีมีมุมมองท่ีว?าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนจากผู/นําหรือผู/บริหาร
ระดับสูง เพราะเปDนผู/มีวิสัยทัศน�อันกว/างไกล มีความรับผิดชอบสูง ดังนั้นผู/นําจึงต/องทําหน/าท่ีเปDน 
ผู/กระตุ/นให/เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีองค�การต/องการ แต?อย?างไรก็ตามในการศึกษาวิจัยระยะหลัง
โดยเฉพาะในด/านการศึกษาพบว?าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดข้ึนจากระดับล?างข้ึนมาระดับบน 
กล?าวคือ 

    Bellon and Beaudry (1992) รวมถึง Boles and Troen (1992) เน/นแนวคิด
ท่ีว?าครูก็คือผู/นํา (Teachers as leaders) ประกอบกับแนวคิดใหม?ของการปฏิรูปการศึกษาท่ีเน/นเรื่อง
การปรับรื้อโครงสร/าง (Restructuring) และการบริหารท่ียึดโรงเรียนเปDนฐาน (Site based management) 
ได/ส?งเสริมแนวคิดให/ครูอาจารย�มีส?วนร?วมและมีภาวะผู/นําในการตัดสินใจต?อประเด็นต?างๆ ในการ
บริหารโรงเรียนมากยิ่งข้ึน   

    ในช?วงทศวรรษ  1980  ได/มีการวิจัยจํานวนมากท่ีเก่ียวกับโรงเรียนท่ีได/ชื่อว?ามีประสิทธิผล 
หรือ โรงเรียนคุณภาพ พบว?าปeจจัยท่ีส?งเสริมความมีประสิทธิผลของโรงเรียนเหล?านี้ คือ การมีผู/นํา
การเรียนการสอน (Instructional Leadership) ซ่ึงก็คือครูใหญ?ท่ีมีความรู/ความสามารถทางวิชาการ
สูงนั่นเอง  ต?อมา Heck, Larsen และ Marcoulides (1990)  จึงทําการสังเคราะห�คุณลักษณะ
และทักษะสําคัญที่ครูใหญ?เหล?านี้ใช/ในการปรับปรุงโรงเรียน ซ่ึงพบคุณลักษณะและทักษะหลายมิติ 
(Multidimensional construct) กล?าวคือ 

1. การต้ังความคาดหวังกับครูและนักเรียนไว/สูง  
2. การบริหารโดยยึดจุดเน/นการเรียนการสอนเปDนสําคัญ 
3. การให/ความสําคัญและส?งเสริมการพัฒนาทางวิชาชีพของครูและบุคลากร  
4. การใช/ข/อมูลเปDนฐานในการประเมินความก/าวหน/าของนักเรียนท่ีนอกเหนือจาก

ใช/เกณฑ�อ่ืน ๆ  
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5. การแสดงพฤติกรรมสําคัญของผู/นําในการเอ้ืออํานวยความสะดวก (Facilitating) 
การร?วมปรับปรุง (Improving)  และ การส?งเสริมความก/าวหน/าทางวิชาการของนักเรียน 

    ภายหลังการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ?ซึ่งเกิดจากพระราชบัญญัติการศึกษา 2542  
ท่ีมีจุดเน/นในสาระสําคัญหลายประการโดยเฉพาะการบริหารจัดการท่ียึดโรงเรียนเปDนฐานหรือ SBM 
(Site based management)  และการปรับรื้อโครงสร/าง (Restructuring) มีการเน/นบทบาทของครู
ในการเปDนครูผู/นํา  (Teacher leadership) เช?น บทบาทในการเปDนพ่ีเลี้ยง (Mentors) ดังนั้นผู/นําจึง
ต/องให/ความสําคัญกับบทบาทท่ีเก่ียวข/องกับการพัฒนาครูและให/การสนับสนุนให/ครูมีบทบาทภาวะ
ผู/นําเพ่ือการเปลี่ยนแปลงนั้น  โดยมีพ้ืนฐานมาจากความเชื่อและเหตุผลสําคัญอยู? 4 ประการ Nickse 
(1977) ได/แก? 

1. ครูส?วนใหญ?มีความสนใจต?อภาระหน/าท่ีท่ีได/รับมอบหมาย ครูจึงมีความสํานึกใน
หน/าท่ีความรับผิดชอบสูงต?อวิชาชีพของตน 

2. ครูส?วนใหญ?จะมีความรู/สึกร?วมต?อสิ่งท่ีเคยปฏิบัติสืบต?อกันมามากับเพ่ือนร?วม
วิชาชีพ  (Sense of history) จึงให/ความสําคัญกับค?านิยมร?วมท่ีเปDนปทัสถาน (Norms) ของกลุ?ม  

3. ครูส?วนใหญ?มักมีความรู/ความเข/าใจเก่ียวกับวิถีชีวิตในชุมชนของตนเปDนอย?างดี  
จึงมีข/อมูลเก่ียวกับค?านิยมและเจตคติต?าง ๆ ท่ีชุมชนนั้นยึดถือและปฏิบัติอย?างเพียงพอ 

4. ครูส?วนใหญ?สามารถท่ีจะนําการเปลี่ยนแปลงสู?การปฏิบัติ (Implement change) 
ได/ดี  รู/ว?าจะต/องทําอะไร  ท่ีไหนและ อย?างไร  จึงจะทําให/การเปลี่ยนแปลงนั้นสําเร็จ 

   จากการศึกษาผู/นําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาส?วนใหญ?จะมีคุณลักษณะสําคัญ 
6 ประการต?อไปนี้  Manasse (1986)  ได/แก? 
              ประการท่ี 1 ผู/นําการเปลี่ยนแปลงต/องเปDนผู/มีวิสัยทัศน� (Having vision)  ในทัศนะ
ของ Manasse (1986)  หมายความรวมถึง  ความสามารถในการพัฒนา การถ?ายทอดและการลงมือ
ปฏิบัติเพ่ือให/เกิดผลในทางปฏิบัติในอนาคต  
               ประการท่ี 2 ต/องมีความเชื่อว?า “โรงเรียนมีไว/เพ่ือเปDนสถานท่ีเรียนรู/ (Believing 
that the schools are for learning)  ท้ังนี้ค?านิยม  (Values)  และความเชื่อ (Beliefs)  ท้ังนี้สุเทพ 
พงศ�ศรีวัฒน� (2549) อธิบายถึงงานวิจัยเก่ียวกับค?านิยมและความเชื่อของนักการศึกษาใน 3 ระดับ  
คือ ผู/อํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลมีความเชื่อ “นักเรียนต/องมาก?อนหรือ Students 
come first”  โดยเรื่องเดียวกันครูใหญ?มีความเชื่อว?า “ต/องจัดการเรียนการสอนให/ตรงกับความ
ต/องการของนักเรียน” ส?วนครูผู/สอนเน/น “ความสําคัญของการทํางานร?วมกับนักเรียนอย?างใกล/ชิด 
และเชื่อว?าการจัดการเรียนการสอนของตนส?งผลกระทบต?อความสําเร็จของนักเรียน” โดยนักการศึกษา
ท้ังสามระดับดังกล?าวต?างมีความเชื่อร?วม (Shared belief)  ว?า “การเรียนรู/ของนักเรียนมีความสําคัญ
เปDนอันดับแรกของโรงเรียน"   
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     ประการท่ี 3 ต/องให/คุณค?าและความสําคัญของทรัพยากรมนุษย� (Valuing human 
resources) ผู/นําต/องมีความม่ันว?า “คนคือ สินทรัพย� (Asset)  ท่ีสําคัญขององค�การ” (Joiner, 1987) 
คุณลักษณะของผู/นําในด/านนี้มี 3 มิติ ได/แก? 1) ผู/นําให/คุณค?าของผลงานทางวิชาชีพ (Professional) 
ของบุคลากรท่ีสร/างให/กับองค�การ 2) ผู/นําต/องมีความสามารถในการสร/างสัมพันธภาพท่ีดีกับคนใน
หน?วยงาน และ 3) ผู/นําต/องสามารถสร/างบรรยากาศให/เกิดสัมพันธภาพแบบให/ความร?วมมือร?วมใจ 
(Collaborative  relationship)   
     ประการท่ี 4 ต/องมีทักษะท่ีดีของการเปDน “นักสื่อสารและนักฟeง” ท่ีมีประสิทธิผล 
(Being a skill communicators and listener)  
     ประการท่ี 5 ต/องแสดงพฤติกรรมเชิงรุก (Acting proactively)  ผู/นําการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาจะมีพฤติกรรมเชิงรุกในการริเริ่มการใช/ความพยายามเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
โรงเรียนหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของตน ผู/นําการเปลี่ยนแปลงจะสนใจมองหาภาพใหม?ขององค�การซ่ึง
แตกต?างไปจากเดิม ด/วยการสํารวจตรวจสอบหาวิสัยทัศน�ใหม?ท่ีเหมาะสมกับองค�การท่ีคาดหวัง  
     ประการท่ี 6 ต/องกล/าท่ีจะเสี่ยง (Taking risks) การเปDนผู/นําการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา ในประเด็นคุณลักษณะของการเปDนผู/กล/าเสี่ยง รวมท้ังเปDนผู/กระตุ/นให/ผู/อ่ืนริเริ่มสร/างสรรค�
ทําในสิ่งใหม? และยังช?วยสร/างสถานการณ�แวดล/อมต?าง ๆ เพ่ือเปDนหลักประกันความปลอดภัยให/แก?
ผู/ใต/บังคับบัญชาอีกด/วย   
     สุเทพ พงศ�ศรีวัฒน� (2549) ได/สรุปคุณลักษณะสําคัญ 6 ประการของการเปDนผู/นํา
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาโดยทฤษฎีทฤษฎีภาวะผู/นําท่ีมีประสิทธิผล 2 มิติ สามารถจําแนกผู/นํา
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ได/ดังนี้ 

1. ผู/นํามิติพฤติกรรมมุ?งกิจสัมพันธ� (Initiating structure) ประกอบด/วยคุณลักษณะ 
คือ การมีพฤติกรรมเชิงรุก และ การมีความกล/าเสี่ยง 

2. ผู/นํามิติพฤติกรรมมุ?งมิตรสัมพันธ� (Consideration) ประกอบด/วยคุณลักษณะ 
คือ การมีวิสัยทัศน� การเชื่อว?าโรงเรียนเปDนสถานท่ีเพ่ือการเรียนรู/  การให/คุณค?าต?อทรัพยากรมนุษย�  
และ การมีทักษะการสื่อสารและการรับฟeงอย?างมีประสิทธิผล   
     สรุป ผู/นําสถานศึกษาต/องเปDนผู/ริเริ่มให/มีวิสัยทัศน�ข้ึน  จากนั้นจึงร?วมกับผู/ร?วมงาน
ช?วยกันพัฒนาให/กลายเปDน “วิสัยทัศน�ร?วม (Shared vision)”  และใช/หลักบริหารท่ียึดในคุณค?าของ
บุคลากร ขององค�การ โดยผู/นําการเปลี่ยนแปลงจะแสดงออกด/วยพฤติกรรมเชิงรุก และแสดงความ
กล/าตัดสินใจแม/จะเปDนการเสี่ยง ผู/นําจึงต/องยอมรับและเน/นความสําคัญท่ีผลประโยชน�และความ
ต/องการของลูกค/าเปDนหลัก  มีความสามารถคาดการณ�ล?วงหน/าถึงความจําเปDนท่ีต/องมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดข้ึน แม/จะรู/ว?าการเปลี่ยนแปลงดังกล?าวจะกระทบต?อสถานภาพเดิมท่ีเปDนอยู?ของตนก็ตาม   
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2. แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนกลยุทธ- 
 การจัดการเชิงกลยุทธ�ด้ังเดิมเปDนแนวคิดท่ีมีรากฐานมาจากการทําตําราพิชัยสงครามทาง
การทหาร โดยคําว?ากลยุทธ� หรือ Stategy เปDนคําท่ีมาจากภาษากรีก คือ Strategos ท่ีเกิดมาจากคํา
สอง คือ คําว?า Stratos ท่ีหมายถึง Army หรือกองทัพ และคําว?า Agein หมายถึง นําหน/า โดยคําว?า
กลยุทธ�ถูกใช/ในด/านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และหลังจากนั้นได/เข/าสู?แวดวงทางการศึกษาโดยมี
วัตถุประสงค�เพ่ือให/ผู/ศึกษาได/มีโอกาสศึกษาปeญหาและแสวงหาแนวทางในการแก/ปeญหาในอนาคต 
ปeจจุบันคําว?ากลยุทธ�มีการใช/กันอย?างแพร?หลายในทุกสาขา 

2.1 ความหมายของกลยุทธ- 
     Bikas C. Sanyal (1999) ได/ให/ความหมายของการวางแผนกลยุทธ�เปDนกระบวนการท่ี
ต/องดําเนินการอย?างต?อเนื่อง ท้ังด/านการวางแผน การปฏิบัติ และการปรับปรุงแก/ไขอย?างครบวงจร 
     David (1995) ให/ความหมายว?า กลยุทธ�เปDนวิถีทาง (Means) เพ่ือให/บรรลุวัตถุประสงค�
ระยะยาว 
     Goodstiein and others (1993) กล?าวถึงการวางแผนกลยุทธ�ท่ีการตอบปeญหา
พ้ืนฐาน 3 ประการขององค�การ คือ ประการแรกเปDนการกําหนดทิศทางว?าองค�การจะก/าวไปในทางใด 
(What are you going) ประการท่ีสองเปDนการศึกษาสภาพแวดล/อมขององค�การว?ามีอะไรบ/าง 
(What is the environment) และ ประการสุดท/ายเปDนการกําหนดเป^าหมายขององค�การและการใช/
ความพยายามเพ่ือทําให/บรรลุถึงเป^าหมายท่ีวางไว/ (How do you get there) 
  Wright and others (1992) ให/คําจํากัดความ กลยุทธ� หมายถึง การวางแผนของ
ผู/บริหารระดับสูงท่ีจะนําไปสู?ผลลัพธ�ในด/านต?าง ๆ เพ่ือให/สอดคล/องกับภารกิจและเป^าประสงค�ของ
องค�การ 
     Creto and Peter (1991) ให/นิยาม กลยุทธ� หมายถึง วิธีการดําเนินงานท่ีคาดว?า
จะนําไปสู?ความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ขององค�การ 
     Samuel Paul (1983) ได/อธิบายถึง กลยุทธ� หมายถึง ชุดของทางเลือกระยะยาว
เก่ียวกับเป^าประสงค�เชิงปฏิบัติการและนโยบาย รวมทั้งแผนปฏิบัติการของแผนงานของรัฐบาลซ่ึง
องค�การภาครัฐจะกําหนดเปDนนโยบายโดยคํานึงถึงวัตถุประสงค�ของแผนงาน และพิจารณาถึงอิทธิพล
ของสภาพแวดล/อมท่ีมีต?อการดําเนินงานตามแผนงาน 
               ธงชัย  สันติวงษ� (2540) ได/กล?าวถึง กลยุทธ� หมายถึง วิธีการที่เกี่ยวข/องกับการ
บริหาร กล?าวคือ กลยุทธ�เปDนการวางแผนการจัดโครงสร/างองค�การ และการปฏิบัติ ซ่ึงแผนกลยุทธ�
เปDนกระบวนการบริหารท่ีใช/การคิดวิเคราะห�ก?อนท่ีจะลงมือปฏิบัติ การวางแผนกลยุทธ�จึงเปDนส?วนหนึ่ง
ของการบริหารกลยุทธ�หรือการจัดการกลยุทธ� 
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      ขณะท่ี Kotler and Murghy (1981) ได/นําแนวคิดเก่ียวกับการวางแผนกลยุทธ�มา
ใช/ในอุดมศึกษา โดยสรุปว?า การวางแผนกลยุทธ� คือ การวางแผนรวมขององค�การที่คํานึงถึง
องค�ประกอบด/านสภาพแวดล/อมภายนอก 
      ทศพร  สิริสัมพันธ� (2539) อธิบายถึง การวางแผนกลยุทธ�เปDนเครื่องมือท่ีสําคัญ
ของผู/บริหารในการปรับเปลี่ยนองค�การให/สอดคล/องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยมี
เป^าหมายหลัก คือการเจริญเติบโตและการอยู?รอดขององค�การ ประโยชน�ของการวางแผนกลยุทธ�  คือ 
ช?วยทําให/ผู/บริหารให/ความสนใจต?อองค�การอย?างแท/จริง รวมทั้งกระตุ/นให/ผู/บริหารทราบถึงปeญหา
และอุปสรรคตลอดจนการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ช?วยให/เห็นสภาพธรรมชาติของการดําเนินงาน
อย?างแท/จริง เพ่ือให/สามารถระบุโอกาสและแนวทางดําเนินงานในอนาคตได/ ช?วยทําให/เกิดประสิทธิภาพ
ในการใช/ทรัพยากรในการดําเนินโครงการ/แผนงาน รวมท้ังช?วยสร/างความเข/าใจร?วมกันระหว?างคนใน
องค�การ และทําให/เกิดการประสานงานและการบูรณาการในด/านกิจกรรมต?าง ๆ ภายในองค�การ 
     สมชาย  ภคภาสน�วิวัฒน� (2544: 5) ให/ความหมายของ การวางแผนกลยุทธ�ว?า เปDน
การวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  ท่ีต/องอาศัยวิสัยทัศน�ของผู/นําในการท่ีจะเข/าถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล/อมท้ังภายนอกและภายในท่ีกระทบต?อธุรกิจ 
     สรุป กลยุทธ� หมายถึง ชุดของทางเลือกของผู/บริหารเพื่อนําพาองค�การไปสู?
เป^าประสงค�ในอนาคต ส?วนการวางแผนกลยุทธ� หมายถึง การวางแผนระยะยาวในการบริหารงานของ
องค�การ เพ่ือนําพาองค�การไปสู?เป^าหมายในอนาคต  ทั้งนี้กลยุทธ�จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพแวดล/อม หัวใจสําคัญของการวางแผนกลยุทธ� คือ การสร/างความอยู?รอดให/กับองค�การ  

2.2 ลักษณะสําคัญของการวางแผนกลยุทธ-  
     การวางแผนกลยุทธ�มีลักษณะท่ีแตกต?างไปจากการวางแผนแบบเดิม ซ่ึงสามารถได/

ดังนี้ (ทศพร สิริสัมพันธ�, มปป.  : 10-11) 
1. การมุ?งอนาคต การวางแผนแบบเดิมเปDนการคาดการณ�หรือพยากรณ�แนวโน/มท่ี

จะเกิดข้ึนในอนาคต และมีการเขียนโครงการไว/รองรับ แต?ไม?มีการปรับเปลี่ยนปeจจัยท่ีจะนําไปสู?สิ่งท่ี
พึงประสงค� ขณะท่ีการวางแผนกลยุทธ�เปDนการกําหนดหรือคาดการณ�สิ่งต?าง ๆ ไว/ล?วงหน/า พร/อมกับ
พยายามปรับเปลี่ยนปeจจัยต?าง ๆ เพ่ือให/บรรลุสิ่งท่ีพึงประสงค� 

2. การมุ?งเป^ารวมของหน?วยงาน การวางแผนกลยุทธ�ต/องคํานึงถึงภาพรวมของ
องค�การ ต/องต้ังคําถามท่ีว?า ทําแล/วได/ประโยชน�อะไรกับองค�การ  

3. การมุ?งเน/นกระบวนการมีส?วนร?วมของผู/มีส?วนได/ส?วนเสียกับสถานศึกษา  เดิม
การวางแผนทางการศึกษาจะเกี่ยวข/องกับบุคลากรภายในหน?วยงานเท?านั้น แต?การวางแผนกลยุทธ�
ต/องให/ความสําคัญกับกลุ?มผู/มีส?วนได/ส?วนเสียของสถานศึกษา ซ่ึงได/แก? นักเรียน ผู/ปกครอง ครู และ
ผู/บริหารสถานศึกษา 
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4. การมุ?งเน/นภาพรวมมากกว?าการพิจารณาแยกส?วน การวางแผนขององค�การต/อง
มีการเชื่อมโยงส?วนต?าง ๆ ขององค�การเข/าด/วยกัน ดังนั้นการพิจารณาแผนในลักษณะแยกส?วนจึง
ไม?สามารถปฏิบัติได/ 

5. คํานึงถึงสภาพแวดล/อมท้ังภายในและภายนอก   ในการวางแผนแบบเดิมเน/น
การพิจารณาจุดอ?อน และจุดแข็งภายในองค�การเปDนหลัก แต?การวางแผนกลยุทธ�นอกจากจะพิจารณา
ปeจจัยภายในแล/ว ต/องพิจารณาปeจจัยจากภายนอกด/วย 

6. การใช/ทรัพยากรอย?างมีประสิทธิภาพ การวางแผนกลยุทธ�เน/นการใช/ทรัพยากรท่ี
มีอยู?ท้ังทรัพยากรบุคคล และงบประมาณให/เกิดความคุ/มค?ามากท่ีสุด ใช/น/อยท่ีสุดแต?เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
     สรุป  ความแตกต?างของการวางแผนกลยุทธ�กับการวางแผนแบบด้ังเดิม กล?าวคือ 
การวางแผนแบบเดิมเปDนพยากรณ�แนวโน/มท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยพิจารณาถึงปeจจัยภายในเปDน
สําคัญขณะท่ีการวางแผนกลยุทธ�จะมองภาพรวมขององค�การ เน/นความอยู?รอด เน/นการปรับเปลี่ยน
โครงสร/างต?าง ๆ เพ่ือให/เปDนไปตามเป^าหมายท่ีองค�การวางไว/ โดยวิเคราะห�จุดอ?อน จุดแข็งจากปeจจัย
ภายในและปeจจัยภายนอก รวมท้ังมุ?งเน/นการใช/ทรัพยากรท่ีมีอยู?ให/เกิดความคุ/มค?ามากท่ีสุด 
     ขณะที่ Keller (1986) ผู/ที่นําการวางแผนกลยุทธ�มาใช/ในวงการอุดมศึกษา ได/
อธิบายถึงลักษณะการวางแผนกลยุทธ�ในวงการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การวางแผนกลยุทธ�ไม?ใช?การรวบรวมแนวคิดออกมาเปDนเอกสาร แต?การวางแผน
กลยุทธ�ต/องเปDนนวัตกรรมใหม? ท่ีเกิดจากความคิดริเริ่มของบุคคลสําคัญในองค�การเพ่ือสร/าง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทิศทางท่ีดีให/เกิดข้ึนในองค�การ 

2. การวางแผนกลยุทธ�ต/องมีความกะทัดรัด และมีเป^าหมายท่ีชัดเจน 
3. การวางแผนกลยุทธ�ในอุดมศึกษาไม?ใช?ทัศนของผู/บริหารหรือกรรมการสภา แต?

การวางแผนต/องเกิดจากการประมวลสภาพแวดล/อมทุกๆ ด/าน 
4. การวางแผนกลยุทธ�ไม?ใช?การรวบรวมแผนงานต?าง ๆ ของภาควิชา แต?เปDนการ

วางแผนเพ่ือสร/างสําเร็จให/องค�การ  
5. การวางแผนกลยุทธ�ไม?ใช?หน/าท่ีของนักวางแผน นักวางแผนเปDนเพียงผู/ทําหน/าท่ี

อํานวยการ แต?การวางแผนท่ีแท/จริงต/องเกิดข้ึนมาจากผู/บริหารต้ังแต?ระดับบนจนถึงระดับล?าง 
6. การวางแผนกลยุทธ�ไม?ใช?การดําเนินนโยบายตามความต/องการของตลาด หรือ

สังคม มหาวิทยาลัยต/องมีจุดยืน ต/องรักษาเอกลักษณ�และความโดดเด?นไว/ โดยนําความต/องการของ
ตลาดมาประกอบการพิจารณา  

7. การวางแผนกลยุทธ�เปDนกิจกรรมที่ต/องดําเนินการอย?างต?อเนื่อง ไม?ใช?กิจกรรม
รายปy 
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8. การวางแผนกลยุทธ�ไม?ใช?การวางแผนเพื่อลดความเสี่ยง แต?เปDนการเพ่ิมความ
เสี่ยงสูง เพราะผู/นําต/องแสวงหาในสิ่งใหม? ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

9. การวางแผนกลยุทธ�ต/องคํานึงถึงอนาคตเสมอ 
               สรุป  การวางแผนกลยุทธ�เปDนกิจกรรมที่ต/องดําเนินการอย?างต?อเนื่อง โดยได/รับ
ความร?วมมือจากบุคคลทุกฝ�ายในองค�การเพ่ือสร/างความเข/มแข็งให/กับองค�การ  

2.3 ประเภทของกลยุทธ- 
     ในวงการธุรกิจมีการแบ?งกลยุทธ�ออกเปDน 3 ระดับ กล?าวคือ กลยุทธ�ระดับองค�การ 
(Corporative Strategy) กลยุทธ�ระดับธุรกิจ (Business Strategy) และกลยุทธ�ระดับหน/าท่ี (Function 
Strategy) ซ่ึงมีสาระดังนี้ (รังสรรค�  มณีเล็ก, 2549: 19-30)  

1. กลยุทธ�ระดับองค�การ (Corporative Strategy) 
      กลยุทธ�ระดับองค�การเปDนกลยุทธ�ที่เปDนภาพรวมขององค�การ เปDนการแสวงหา

แนวทางสร/างความเข/มแข็งให/ธุรกิจ  มีลักษณะการบ?งบอกถึง องค�การจะมีการขยายตัว การตัดทอน 
คงตัว การสร/างผลิตภัณฑ�ใหม?หรือจะสร/างผลผลิตเดิม ท้ังนี้กลยุทธ�ระดับองค�การ แบ?งออกเปDน 3 ประเภท 
คือ 

1.1 กลยุทธ�การคงตัว (Stability Strategies) เปDนกลยุทธ�ท่ีเน/นการรักษาภารกิจ
หลักและเป^าหมายขององค�การไว/ เปDนกลยุทธ�ท่ีนํามาใช/เม่ือสภาพแวดล/อมภายนอกไม?เอ้ือให/เกิดการ
ขยายตัว ขณะท่ีสภาพแวดล/อมภายในอยู?ในสภาพดี ดังนั้นจึงต/องชะลอตัวไว/ระยะหนึ่ง เม่ือมีโอกาสจึง
ค?อยใช/กลยุทธ�ขยายตัว 

1.2 กลยุทธ�ขยายตัว (Growth Strategies) ใช/ในกรณีที่องค�การมีโอกาสจาก
ภายนอก มีจุดแข็งจากภายใน เปDนการทําให/กิจการมีการขยายตัวข้ึนจากเดิม โดยแบ?งออกเปDน 3 
ลักษณะ คือ การมุ?งความเชี่ยวชาญ เปDนการมุ?งสร/างความโดดเด?นให/สินค/าตัวเดิม การกระจายธุรกิจ 
เปDนการมุ?งกระจายธุรกิจท้ังสินค/าตัวเดิมและสินค/าใหม? และการร?วมลงทุน เปDนการรวมกันขององค�การ
ต้ังแต?สององค�การเพ่ือนําจุดเด?นของแต?ละฝ�ายมาใช/ประโยชน� 

1.3 กลยุทธ�ตัดทอน (Retrenchment Strategies) เปDนกลยุทธ�ท่ีจะนํามาใช/เม่ือ
องค�การประสบปeญหาวิกฤต ทั้งสภาพแวดล/อมภายในและภายนอกที่ไม?เอื้ออํานวยให/สามารถ
ดําเนินการไปได/อย?างราบรื่น ซ่ึงจําแนกออกเปDน 4 ลักษณะ คือ กลยุทธ�การปรับเปลี่ยนแปลง กลยุทธ�
การไม?ลงทุน กลยุทธ�การพ่ึงพา กลยุทธ�การเลิกล/มกิจการ 

2. กลยุทธ�ระดับธุรกิจ (Business Strategy)  
      กลยุทธ�ระดับธุรกิจเปDนกลยุทธ�ที่องค�การกําหนดขึ้นมา เพื่อใช/ในการแข?งขัน 

กลยุทธ�นี้จะแบ?งออกเปDนก่ีด/านข้ึนอยู?กับความซับซ/อนขององค�การ  กลยุทธ�นี้เปDนกลยุทธ�เพ่ือสร/างให/
เกิดความได/เปรียบคู?แข?งขัน ประกอบด/วย 
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2.1 กลยุทธ�ความแตกต?าง (Differentiation) หรือกลยุทธ�การแข?งขัน (Competitive 
Strategy) คือ ความแตกต?างในผลิตภัณฑ�บริการหลังการขาย นวัตกรรม เทคโนโลยี ชื่อเสียง  

2.2 ผู/นําด/านต/นทุน (Cost leadership) 
2.3 ตอบสนองอย?างรวดเร็ว  (Quick response) 
2.4 มุ?งตลาดเฉพาะส?วน (Market focus) 

               3. กลยุทธ�ระดับหน/าท่ี (Function Strategy)  
      กลยุทธ�ระดับหน/าที่เปDนกลยุทธ�ในระดับปฏิบัติการ เช?น กลยุทธ�ด/านการเงิน 

บุคลากร การวิจัยและการพัฒนา ด/านการตลาด เปDนต/น 
     สรุป  ประเภทของกลยุทธ�จําแนกออกเปDน 3 ประเภท คือ กลยุทธ�ระดับองค�การ 

เปDนกลยุทธ�ท่ีเปDนภาพรวมขององค�การ เปDนบ?งบอกถึงสถานะขององค�การในลักษณะการขยายตัว 
การคงตัว หรือการตัดทอน กลยุทธ�ระดับธุรกิจ เปDนกลยุทธ�ท่ีกําหนดข้ึนมาเพ่ือใช/ในการแข?งขัน เปDน
การหาแนวทางสร/างความได/เปรียบกับคู?แข?งขัน และกลยุทธ�ระดับหน/าท่ีเปDนกลยุทธ�ในระดับปฏิบัติการ  

2.4 ความสําคัญของแผนกลยุทธ- 
     ในปeจจุบันแผนกลยุทธ�ได/ถูกนํามาใช/ในทุกวงการ ทั้งนี้เนื่องมาจากภายใต/ระบบ

โลกาภิวัตน� มีการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย?างอย?างกว/างและรวดเร็ว และส?งผลกระทบไปทุกองค�การ 
ดังนั้นเพ่ือให/องค�การสามารถดํารงอยู?ได/ภายใต/สภาวะแวดล/อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป การวางแผนกลยุทธ�
จึงถูกนํามาใช/เพ่ือสร/างความอยู?รอดให/กับองค�การ เพ่ือสร/างความได/เปรียบให/กับองค�การ และเพ่ือ
พัฒนาองค�การสู?ความเปDนเลิศในอนาคต ท้ังนี้ได/มีนักวิชาการหลายคนได/สรุปถึงความสําคัญของแผน
กลยุทธ� ดังนี้  

     ราตรี  ศรีไพรวรรณ (2555: 58-59) ได/สรุปความสําคัญของแผนกลยุทธ� ไว/ดังนี้ 
1. แผนกลยุทธ�เปDนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติเพ่ือช?วยให/องค�การสามารถ

พัฒนาได/อย?างเหมาะสมกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพราะการการวางแผนกลยุทธ�จะมีการ
วิเคราะห�สภาพแวดล/อมท้ังภายในและภายนอก 

2. แผนกลยุทธ�เปDนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติจึงช?วยให/หน?วยงานภาครัฐ
ตระหนักถึงความสําเร็จและความล/มเหลวท่ีมีต?อเป^าหมายขององค�การ 

3. แผนกลยุทธ�เพ่ือการกําหนดรูปแบบเพ่ือส?งเสริมการจัดการภาครัฐแนวใหม? ท่ีให/
ความสําคัญกับประสิทธิภาพในการทํางาน 

4. แผนกลยุทธ�เปDนการกําหนดรูปแบบการปฏิบัติงานท่ีเอ้ือต?อการจัดทํางบประมาณ
แบบมุ?งเน/นผลงาน 

5. แผนกลยุทธ�เปDนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติท่ีมีส?วนช?วยในการสร/าง
นวัตกรรมการบริหารจัดการ 
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6. แผนกลยุทธ�เปDนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติท่ีส?งเสริมหลักประชาธิปไตย 
การมีส?วนร?วม และการกระจายอํานาจ  
     พักตร�พนง  วัฒนสินธุ� และพสุ เดชะรินทร� (2542: 7-9) กล?าวถึงความสําคัญ
ของกลยุทธ�เปDนการกําหนดวิสัยทัศน� ภารกิจ และวัตถุประสงค�ขององค�ธุรกิจอย?างเปDนระบบเพ่ือให/มี
ทิศทางและเป^าหมายท่ีชัดเจน การจัดการและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ�จะเปDนความพยายามเพ่ือสร/าง
ความได/เปรียบในการแข?งขัน 
     ธงชัย  สันติวงษ� (2535: 42-43) อธิบายถึงความสําคัญของกลยุทธ�ว?าเปDนตัวอธิบาย
ถึงเป^าหมาย และแสดงให/เห็นถึงการดําเนินการตามแผนระยะยาวในอนาคต 
     สรุป ความสําคัญของแผนกลยุทธ� คือ เปDนกรอบในการกําหนดทิศทางขององค�การ 
อันได/แก? วิสัยทัศน� ภารกิจ และวัตถุประสงค�ขององค�การ 

2.5 ข้ันตอนและกระบวนการในการวางแผนการจัดทํากลยุทธ-  
     จากการศึกษาพบว?ามีนักวิชาการจํานวนมากได/อธิบายถึงข้ันตอนการวางแผน    
กลยุทธ�ท่ีมีลักษณะแตกต?างกัน กล?าวคือ  
     Kotler and Murphy (1981) เปDนผู/ริเริ่มนําแผนกลยุทธ�มาใช/ในวงการอุดมศึกษา 
โดยสรุปสาระสําคัญของการวางแผนกลยุทธ�ว?า การวางแผนกลยุทธ�ขององค�การต/องคํานึงถึงองค�ประกอบ
ด/านสภาพแวดล/อม และได/แบ?งกระบวนการวางแผนกลยุทธ�ออกเปDน 5 ข้ันตอน กล?าวคือ 
     ข้ันท่ี 1 การวิเคราะห�สภาพแวดล/อมภายในและภายนอกขององค�การ 
     ท้ังนี้ในข้ันตอนนี้มีองค�ประกอบท่ีต/องพิจารณา 4 ประการ คือ 

1. ความคาดหวังและปณิธานขององค�การในอนาคตท่ีมีการวิเคราะห�ไปข/างหน/า ว?า
องค�การควรจะมีการเปลี่ยนแปลงอย?างไร 

2. วิเคราะห�จุดแข็งและจุดอ?อนขององค�การ ซ่ึงประกอบไปด/วย 
2.1 บุคลากรในองค�การ ได/แก? อาจารย� เจ/าหน/าท่ี ผู/บริหาร จะต/องมีการวิเคราะห�

ถึงสภาพในอนาคตท้ังในด/านปริมาณและคุณภาพ 
2.2 งบประมาณ วิเคราะห�สถานะทางการเงินในปeจจุบัน และในอนาคตว?าควร

เปDนอย?างไร 
2.3 สิ่งอํานวยความสะดวก 
2.4 หลักสูตรในอนาคต 
2.5 ลักษณะทางกายภาพ ในอนาคตควรพัฒนาอย?างไร 

3. วิเคราะห�ความสามารถของผู/นํา 
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4. การวิเคราะห�สภาพแวดล/อมภายนอก ทั้งนี้ในการวิเคราะห�สภาพแวดล/อม
ภายนอกต/องมีการคาดคะเนหรือทํานายการเปลี่ยนแปลงในอนาคตท่ีเกิดจากผลกระทบ 4 ประการ 
ได/แก? ด/านสังคมและวัฒนธรรม  ด/านเทคโนโลยี ด/านเศรษฐกิจ และด/านการเมืองและกฎหมาย 

     ข้ันท่ี 2 การกําหนดวัตถุประสงค� (Goal Formulation)  
              ภายหลังจากวิเคราะห�สภาพแวดล/อมภายในและภายนอกแล/ว จะทําให/องค�การ
พิจารณาได/ว?าในอนาคตองค�การจะต/องกําหนดพันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค� (Objective) และมี
เป^าหมายอย?างไร 

     ข้ันท่ี 3 การจัดทํากลยุทธ� (Strategy  Formulation)  
     ข้ันท่ี 4 การออกแบบองค�การ (Organization Design) ภายหลังจากมีการกําหนด

พันธกิจและวัตถุประสงค�ขององค�การใหม?ต/องมีการจัดองค�การเพ่ือให/ตอบสนองพันธกิจใหม?  
     ข้ันท่ี 5 การออกแบบระบบปฏิบัติงาน (System Design) 
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ภาพท่ี 3  รูปแบบกลยุทธ�ของคอตเลอร� และ เมอร�ฟy  
ท่ีมา: Kotler and Murphy, “Strategic Plannig for Higher Education,” Journal of   Higher 
Education 52, 5 (November 1981): 480.  
 
              Certo and Peter (1991) ได/นําเสนอกระบวนการจัดการกลยุทธ�ไว/ 5 ข้ันตอน 
ประกอบด/วย 
    ข้ันตอนท่ี 1 การวิเคราะห�สภาพแวดล/อม (Enviromental Analysis) การวิเคราะห�
สภาพแวดล/อมเปDนการพิจารณาจุดแข็ง จุดอ?อนภายในองค�การ และวิเคราะห�ถึงปeจจัยภายนอกท่ีเปDน
โอกาสและอุปสรรค ซ่ึงปeจจัยเหล?านี้มีผลต?อความสําเร็จของวัตถุประสงค�ขององค�การ 

ข้ันท่ี 1 การวิเคราะห-สภาพแวดล�อมภายใน
และภายนอก 

วิเคราะห�
สภาพแวดล/อม

ภายนอก 

วิเคราะห�
ความสามารถของ

ผู/นํา 

วิเคราะห�จุดแข็ง
และจุดอ?อนของ

องค�การ 

ความคาดหวัง/
ปณิธาน 

ข้ันท่ี 2 การกําหนดวัตถุประสงค- 

ข้ันท่ี 3 การจัดทําแผนกลยุทธ- 

ข้ันท่ี 4 การออกแบบองค-การ 

ข้ันท่ี 5 การออกแบบระบบปฏิบัติงาน 
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    ขั้นตอนที่ 2 การจัดวางทิศทางขององค�การ (Establishing Organizational 
Direction) ในข้ันตอนนี้ตัวกําหนดทิศทางขององค�การ มี 2 ตัว คือ ภารกิจ (Mission) ขององค�การ 
และวัตถุประสงค�ขององค�การ (Objective) โดยภารกิจเปDนเหตุผลในการจัดต้ังองค�การข้ึนมา ส?วน
วัตถุประสงค�เน/นในด/านประโยชน�ท่ีได/รับจากการจัดต้ังองค�การ  
    ข้ันตอนท่ี 3 การกําหนดกลยุทธ� (Strategic  Formulation) ในข้ันตอนนี้เปDนข้ัน
กําหนดกลยุทธ� การออกแบบกลยุทธ� และการเลือกกลยุทธ�ท่ีเหมาะสมเพ่ือนําไปสู?การบรรลุวัตถุประสงค�
ขององค�การ สําหรับการวิเคราะห�ทางเลือกมีเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย เช?น การวิเคราะห� SWOT 
Analysis  
   ข้ันตอนท่ี 4 การปฏิบัติงานตามกลยุทธ� (Strategy Implementation) ข้ันตอนนี้
เปDนการนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติโดยคํานึงถึงโครงสร/างและวัฒนธรรมขององค�การ 
    ข้ันตอนท่ี 5 การควบคุมเชิงกลยุทธ� (Strategic Control) ข้ันตอนนี้เปDนข้ันตอนใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือดูความสําเร็จขององค�การ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4  กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ�   
ท่ีมา: Samuel C. Certo and J. Paul. Peter,  Strategic Management A FOCUS on  Process  
(New York: McGraw-Hill, 1990). 

ขั้นตอนที่ 1 
การวิเคราะห-สภาพแวดล�อม 

ขั้นที่ 2 
การจัดวางทิศทางขององค-การ 

ขั้นที่ 3 
การกําหนดกลยทุธ- 

ขั้นที่ 4 
การปฏบิัตงิานตามกลยุทธ- 

ขั้นที่ 5 
การควบคุมกลยุทธ- 
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    พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ�  (2552: 17-24) ได/กล?าวถึง การวางแผนกลยุทธ�เปDนส?วนหนึ่ง
ของการบริหารเชิงกลยุทธ� ซึ่งประกอบไปด/วย 4 ขั้นตอน กล?าวคือ การวิเคราะห�สถานการณ� 
การวางแผนกลยุทธ�หรือการกําหนดกลยุทธ� การปฏิบัติตามกลยุทธ� และการควบคุมเชิงกลยุทธ�และ
การประเมินผล 
    พสุ  เดชะรินทร�  (2551: 47-49) กล?าวถึงการบริหารเชิงกลยุทธ�หรือการนํากลยุทธ�
ไปปฏิบัติในองค�การ มีองค�ประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ การวิเคราะห�  การจัดทํา และการปฏิบัติ  
โดยเครื่องมือท่ีใช/ในการวิเคราะห�ท่ีเปDนท่ีนิยม คือ การวิเคราะห� SWOT Analysis เปDนการวิเคราะห�
จุดแข็ง จุดอ?อน โอกาส และอุปสรรค นอกจากนี้มีการวิเคราะห� 5 ปeจจัยท่ีส?งผลต?ออุตสาหกรรม หรือ 
5-Forces Analysis  
  ปรีชา  หงส�ไกรเลิศ (2548: 25-35) ได/อธิบายถึงความสําคัญของการวางแผนกลยุทธ�ท่ี
มีความสําคัญต?อการดําเนินงานขององค�การในยุคโลกาภิวัตน� ท้ังนี้การวางแผนกลยุทธ�ประกอบด/วย 7 
ข้ันตอน คือ 1. การกําหนดความมุ?งม่ันเชิงกลยุทธ�  2. กําหนดความหมายพันธกิจขององค�การ  3. 
การวิเคราะห�สิ่งแวดล/อม 4. การกําหนดวัตถุประสงค� ซ่ึงประกอบไปด/วย กําหนดสิ่งท่ีต/องการ และ
ความพร/อมของทรัพยากร 5. พัฒนาแผนปฏิบัติการ 6. นําแผนไปปฏิบัติ และ7. ติดตามตรวจสอบ
ผลลัพธ� 
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       ข/อมูลป̂อนย/อนกลับป̂อนย/อนกลับ                                                                               ข/อมูล    
          

 
 
 
ภาพท่ี 5 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ�   
ท่ีมา: ปรีชา หงศ�ไกรเลิศ, “การวางแผนกลยุทธ�,” วารสารดํารงราชานุภาพ 15 (เมษายน-มิถุนายน 
2548): 33. 
 

  ธงชัย  สันติวงษ� (2534: 61-66) ได/นําเสนอข้ันตอนการกําหนดกลยุทธ� ดังต?อไปนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1 การวิเคราะห�เพ่ือจัดวางกลยุทธ� ในข้ันแรกผู/บริหารระดับสูงขององค�การ

ต/องทําการวิเคราะห�ถึงปeจจัยพ้ืนฐานท่ีมีส?วนเก่ียวข/องกับการจัดวางกลยุทธ� ซ่ึงประกอบด/วยการวาง
กลยุทธ� 4 ประการ คือ 

1. การวิเคราะห�สภาพแวดล/อมภายนอก หมายถึง การตรวจสอบเก่ียวกับปeจจัยพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ท้ังนี้องค�การจะนําปeจจัยเหล?านี้มาใช/ในการประเมิน
โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)  

การกําหนดความมุ?งมั่นเชิงกลยุทธ� 

กําหนดความหมายพันธกิจขององค�การ 

การวิเคราะห�สิ่งแวดล/อม 

กําหนดวัตถุประสงค� 

ความพร/อมของทรัพยากร 
กําหนดสิ่งท่ีต/องการ 

พัฒนาแผนปฏิบัติการ 

การนําแผนไปปฏิบัต ิ

การติดตามตรวจสอบผลลัพธ� 



52 

2. การวิเคราะห�เก่ียวกับทรัพยากรท่ีมีอยู?ในภายในองค�การอย?างละเอียด เพ่ือหาจุดแข็ง 
(Strenghts) และจุดอ?อน (Weaknesses) เพื่อประเมินศักยภาพท่ีมีอยู? เพ่ือให/การดําเนินประสบ
ความสําเร็จภายใต/การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล/อม 

3. การรับรู/ถึงค?านิยมส?วนบุคคล (Personal Values) และวัตถุประสงค�ส?วนบุคคล
โดยเฉพาะบุคลากรท่ีมีอํานาจ เพราะค?านิยมของบุคคลเหล?านี้มีผลต?อการตัดสินใจในการดําเนินกลยุทธ� 
ท้ังนี้ผู/บริหารควรปรับกลยุทธ�ให/สอดคล/องกับค?านิยมส?วนบุคคลเพ่ือให/การดําเนินกลยุทธ�มีความ
เปDนไปได/สูง 

4. พิจารณาถึงความรับผิดชอบต?อสังคม 
    ข้ันตอนท่ี 2 การวางแผนกลยุทธ�และกระบวนการบริหาร ในขั้นตอนนี้เปDนการ
วางแผนกลยุทธ�เพ่ือใช/เปDนเครื่องมือในการในการดําเนินงานขององค�การในอนาคต โดยมี 2 ข้ันตอนหลัก 
คือ 

1. การกําหนดจุดมุ?งหมายและวัตถุประสงค�ทางกลยุทธ� (Mission and Strategic 
Objectives) เปDนการตัดสินใจเก่ียวกับจุดมุ?งหมายขององค�การว?าองค�การนี้จัดต้ังข้ึนมาเพ่ืออะไรและ
มีการระบุวัตถุประสงค�ท่ีต/องการจะทําให/สําเร็จ ท้ังนี้วัตถุประสงค�จะเปDนเครื่องชี้นําการเจริญเติบโต
ขององค�การ 

2. การกําหนดแผนงานหลัก นโยบายและกลยุทธ�ย?อย ซ่ึงเปDนการแจกแจงแผนงาน
หลักท่ีจําเปDนเพ่ือให/การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว/ 
    ข้ันตอนท่ี 3 การปฏิบัติตามกลยุทธ� เปDนข้ันตอนต?อจากการวางแผนกลยุทธ� ท่ีทําให/
เกิดนโยบาย แผนงานหลัก กลยุทธ�ย?อย จนกระท่ังนําไปสู?การวางแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
ท้ังนี้ผู/บริหารระดับสูงต/องดําเนินการให/มีความต?อเนื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติตามกลยุทธ�นี้ถือว?าเปDน
ข้ันตอนท่ีมีความสําคัญ เปDนข้ันตอนท่ีชี้วัดความสําเร็จ ดังนั้นเพ่ือให/ข้ันตอนนี้ประสบความสําเร็จ จึง
จําเปDนท่ีจะต/องอาศัยปeจจัยต?าง ๆ ดังนี้ วัฒนธรรมองค�การ  โครงสร/างองค�การ  ทรัพยากรมนุษย�  ระบบ
และกระบวนการบริหารงาน ซ่ึงปeจจัยเหล?านี้ล/วนมีผลต?อความสําเร็จในการดําเนินกลยุทธ�ขององค�การ
เปDนอย?างยิ่ง 
    ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินกลยุทธ� ข้ันตอนนี้นับเปDนข้ันตอนสุดท/ายของกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ� ในข้ันตอนนี้จะทําให/ผู/บริหารจะได/รับทราบถึงปeญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการ
ดําเนินกลยุทธ� 
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ภาพท่ี 6 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ�   
ท่ีมา: ธงชัย  สันติวงษ�, การบริหารเชิงกลยุทธ- (กรุงเทพมหานคร:  ไทยวัฒนาพานิช, 2534), 61-66. 
 
    สรุป ข้ันตอนและกระบวนการในการวางแผนกลยุทธ� เริ่มต/นจากการวิเคราะห�
สภาพแวดล/อม ตามด/วยการกําหนดกลยุทธ�  การปฏิบัติตามกลยุทธ� และการประเมินกลยุทธ� 

2.6 เทคนิควิธีการกําหนดกลยุทธ- 
    การกําหนดกลยุทธ�เปDนเครื่องมือท่ีจะช?วยให/ผู/บริหารสามารถกําหนดกลยุทธ�ได/
อย?างถูกต/องและเหมาะสม และสามารถนําข/อมูลท่ีได/จากการวิเคราะห�สภาพแวดล/อมมาใช/เพ่ือให/เกิด
ประโยชน�สูงสุด 
    พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ� (2542, อ/างถึงใน สุมิตรา วิริยะ, 2554) ได/อธิบายการ
วางแผนกลยุทธ�เปDนทีม ท่ีเริ่มจากกระบวนการบริหารและการวางแผนกลยุทธ� ท่ีประกอบด/วย 5 
ข้ันตอน คือ การวิเคราะห�สภาพแวดล/อมภายนอก การพิจารณาการวิเคราะห�ธุรกิจ เลือกกลยุทธ�
และจัดวางกลยุทธ�  กําหนดนโยบายและแผนงานหรือโครงการตามกลยุทธ� และการปฏิบัติตามแผน
กลยุทธ�  
    นอกจากนี้มีการเสนอข้ันตอนในการกําหนดวิสัยทัศน�ท่ีใช/คําว?า “MVOSA” โดย M 
หมายถึง Mission (พันธกิจ)   V หมายถึง Vision (วิสัยทัศน�) O หมายถึง Obstacle (อุปสรรค) S 
หมายถึง Strategy (กลยุทธ�) และ A หมายถึง Action Plan (แผนปฏิบัติการ)  
 
 

การวิเคราะห�เพ่ือจดัวางกลยุทธ� 

การวางแผนกลยุทธ�และ
กระบวนการบริหาร 

การปฏิบัตติามกลยุทธ� 

การประเมินกลยุทธ� 



54 

          
 

 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ�  
ท่ีมา: พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ�, 2542, อ/างถึงใน  สุมิตรา  วิริยะ, “การพัฒนากลยุทธ�การพัฒนาบทบาท
สถาบันอุดมศึกษาด/านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม,” (วิทยานิพนธ�ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
อุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2554), 85. 
 

    ท้ังนี้พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ�  (2552: 17-32) ได/สรุปแนวคิดและหลักการในการ
จัดทําแผนกลยุทธ�ไว/ดังต?อไปนี้ 

    แนวคิดในการจัดทําแผนกลยุทธ� เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกสู?สังคมแห?ง
การเรียนรู/ (The  Knowledge Society) และเศรษฐกิจความรู/  (The Knowledge Economy) ท่ี

การวิเคราะห�พันธกิจและกิจกรรม 
 

กําหนดวิสัยทัศน� (Vision) 

การวิเคราะห� SWOT 
 

จุดอ?อน 
(Weaknesses) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

โอกาส 
(Opportunities) 

อุปสรรค 
(Threats) 

การกําหนดกลยุทธ� (Strategy) 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) 
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ทําให/เกิดการเปลี่ยนแปลงความสําเร็จจากพลังเครื่องจักรมาสู?พลังสมอง เกิดกระบวนการเรียนรู/และ
การสร/างสรรค�นวัตกรรม รวมท้ังเศรษฐกิจเข/าสู?ยุคอ่ิมตัวระบบสารสนเทศมีการพัฒนาส?งผลให/การ
บริหารธุรกิจสมัยใหม?มุ?งไปท่ีการบริหารเชิงกลยุทธ� 

    การวางแผนกลยุทธ�เปDนส?วนหนึ่งของการบริหารเชิงกลยุทธ� ประกอบด/วย 4 
ข้ันตอน คือ การวิเคราะห�สถานการณ�  การวางแผนเชิงกลยุทธ�หรือการกําหนดกลยุทธ� การปฏิบัติ
ตามกลยุทธ� และการควบคุมเชิงกลยุทธ�และการประเมินผล (Dess and Miller, 1996; David, 1997)  

    หลักการ การกําหนดจุดมุ?งหมาย (Purpose) ขององค�การในอนาคต จําแนกได/ 
4 ระดับ ดังนี้ 
              วิสัยทัศน� (Vision) หมายถึง จุดมุ?งหมายหลักขององค�การว?าต/องการจะเปDนอะไรใน
อนาคต 

    พันธกิจ  (Mission) หมายถึง จุดมุ?งหมายรองลงมาขององค�การ 
    เป^าหมาย  (Goal)  หมายถึง  รูปแบบผลลัพธ�สําคัญท่ีต/องการในระยะยาว 
    วัตถุประสงค� (Objective) หมายถึง เป^าหมายระยะสั้นท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
และสามารถวัดได/ 

 
วิสัยทัศน�                                            Vision 
 
พันธกิจ            Mission 
 
เป^าหมาย           Goal 
 
วัตถุประสงค�           Objective 

 
 
ภาพท่ี 8 แนวคิดการจัดทําแผนกลยุทธ�   
ท่ีมา: พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ�, การบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือโลกใบเล็ก (กรุงเทพมหานคร:
พริกหวานกราฟฟlค, 2552). 
        

   สรุป  การวางแผนกลยุทธ�เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู?สังคมแห?งการเรียนรู/ 
และแรงผลักดันจากการพัฒนาระบบสารสนเทศซ่ึงส?งผลให/การบริหารธุรกิจสมัยใหม?มุ?งไปท่ีการบริหาร
เชิงกลยุทธ� ท่ีประกอบด/วย 4 ข้ันตอน คือ การวิเคราะห�สภาพแวดล/อม การวางแผนกําหนดกลยุทธ� 
การปฏิบัติตามกลยุทธ� และการควบคุมเชิงกลยุทธ�และการประเมินผลกลยุทธ� 
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2.7 การวิเคราะห-สภาพแวดล�อมขององค-การ 
    เทคนิคท่ีนิยมใช/ในการวิเคราะห�องค�การ คือ การวิเคราะห�สภาพแวดล/อมภายนอก
และสภาพแวดล/อมภายใน โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  
  การวิเคราะห�สภาพแวดล/อม (SWOT Analysis)  
    การวิเคราะห� SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities และ Threats) 
เปDนการประเมินเพ่ือวิเคราะห�สภาพแวดล/อมภายในและภายนอกขององค�การเพ่ือประเมินจุดแข็ง 
(Strength) จุดอ?อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ท้ังนี้การ
วิเคราะห�  SWOT เปDนเทคนิคท่ีถูกนํามาใช/เพ่ือเปDนพ้ืนฐานในการกําหนดกลยุทธ�ขององค�การเพ่ือให/
บรรลุเป^าหมาย ข/อมูลท่ีได/จากการวิเคราะห� SWOT สามารถนํามาใช/ประโยชน�ในการกําหนดนโยบาย 
วัตถุประสงค� และกลยุทธ�ขององค�การ (สมยศ นาวีการ, 2537)  โดยการวิเคราะห�จะเปDนประโยชน�ต?อ
การพัฒนาองค�การ   

    ท้ังนี้ความหมายของ SWOT เปDนคําย?อมาจากคําว?า Strengths Weaknesses 
Opportunities and Threats โดยแต?ละคํามีความหมาย ดังนี้  

    Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ�ภายในองค�กรท่ีเปDน
ผลดีต?อองค�การ หรือหมายถึงการดําเนินงานภายในที่องค�การทําได/ดี ดังนั้นองค�การจึงสามารถ
นํามาใช/เปDนประโยชน�ในการทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค�ได/  

    Weaknesses คือ จุดอ?อน หมายถึง ความสามารถและสถานการณ�ภายในองค�กรท่ี
เปDนผลลบต?อองค�การ หรือหมายถึงการดําเนินงานภายในท่ีองค�กรทําได/ไม?ดีเปDนจุดด/อยขององค�การ
ซ่ึงองค�กรไม?สามารถนํามาใช/เปDนประโยชน�ในการทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค�ได/  

    Opportunities คือ โอกาส หมายถึง สภาพแวดล/อมภายนอกท่ีเปDนประโยชน�ต?อ
การดําเนินการขององค�กร หรือเปDนปeจจัยและสถานการณ�ภายนอกองค�กรท่ีเปDนผลดีต?อองค�การ เปDน
สิ่งท่ีเอ้ืออํานวยให/การทํางานในกับองค�การบรรลุวัตถุประสงค�  

    Threats คืออุปสรรค หมายถึง สภาพแวดล/อมภายนอกที่เปDนตัวขัดขวางการ
ดําเนินการขององค�กร หรือเปDนปeจจัยและสถานการณ�ภายนอกองค�กรท่ีเปDนผลเสียต?อองค�การ เปDนสิ่ง
ท่ีทําให/การทํางานขององค�การไม?บรรลุวัตถุประสงค�  
              ท้ังนี้ในวงการธุรกิจได/มีการนําเสนอกรอบการวิเคราะห� SWOT ท่ีมีความหลากหลาย 
เช?น MacMillan (1986) เสนอ 5 ประเด็นสําหรับกรอบการวิเคราะห� SWOT คือ เอกลักษณ�ของ
องค�กร ขอบเขตปeจจุบันของธุรกิจ แนวโน/มสภาพแวดล/อมท่ีจะเปDนโอกาสและอุปสรรค  โครงสร/าง
ของธุรกิจ และ รูปแบบการเติบโตท่ีคาดหวัง เช?นเดียวกับ Goodstein et al (1993) ท่ีเสนอประเด็น
ท่ีต/องวิเคราะห� 5 ประเด็น กล?าวคือความสําเร็จของของธุรกิจแต?ละประเภทขององค�การและ
ทรัพยากรท่ียังไม?ถูกนํามาใช/ ระบบติดตามประเมินผลธุรกิจแต?ละประเภท  กลยุทธ�ขององค�กรในแง?
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ความคิดริเริ่ม สร/างสรรค� การเผชิญกับความเสี่ยง และอัตราการแข?งขันท่ีสูง โครงสร/างและระบบการ
บริหารขององค�การท่ีเอ้ืออํานวยต?อการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ�ให/บรรลุเป^าหมาย และวัฒนธรรม
องค�กรและวิธีการทําธุรกิจ  
  ขณะท่ี Piercy and Giles (1998) ได/นําเสนอใน 4 ประเด็น คือ ความเฉพาะเจาะจง
ของตลาดผลิตภัณฑ� ความเฉพาะเจาะจงของกลุ?มลูกค/า นโยบายราคาในตลาดท่ีเก่ียวข/อง และ การ
สื่อสารทางการตลาดสําหรับลูกค/าท่ีแตกต?างกัน และ Edwards (1994) นําเสนอปeจจัยภายนอกท่ีต/อง
นํามาพิจารณา  9 ประการ คือ การเมือง เศรษฐกิจ นิเวศวิทยา การแข?งขัน กฎหมาย โครงสร/าง
พ้ืนฐาน สังคม เทคโนโลยี และประชากร  
              สรุป เทคนิคการวิเคราะห� SWOT เปDนเทคนิคท่ีเกิดจากการวิเคราะห�ปeจจัยภายใน
และปeจจัยภายนอกเพ่ือสร/างกลยุทธ�สู?ความสําเร็จให/กับองค�การ  

2.8 การประเมินผลกระทบของสภาวะแวดล�อม 
              การประเมินสภาพแวดล/อมเปDนเทคนิคท่ีสําคัญในการวางแผนกลยุทธ�เพ่ือให/บรรลุ 
เป^าหมายขององค�การ โดยทั่วไปการประเมินสภาพแวดล/อมจะประกอบไปด/วยการพิจารณา
สภาพแวดล/อมภายในและสภาพแวดล/อมภายนอกขององค�การ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. สภาพแวดล�อมภายใน คือ ปeจจัยที่อยู?ภายในองค�การ ได/แก? โครงสร/างและ
วัฒนธรรมรวมท้ังทรัพยากรขององค�การ โดยโครงสร/างจะแสดงให/เห็นถึงกลุ?มงานในองค�การ 
ความสัมพันธ�ระหว?างอํานาจหน/าท่ี การไหลเวียนของงาน การติดต?อสื่อสารภายใน ขณะที่วัฒนธรรม
องค�กรหมายถึง ความเชื่อ  ความคาดหวัง และค?านิยมร?วมกันของคนในองค�การท่ีจะปรากฏเปDนบรรทัดฐาน
และเปDนสิ่งท่ีกําหนดพฤติกรรมของคนในองค�การต้ังแต?ผู/บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ  
ขณะท่ีทรัพยากรขององค�การ หมายถึง ทรัพย�สินทุกอย?างภายในองค�การ ได/แก? คน เงินทุน วัตถุดิบ 
เทคโนโลยี และทักษะ  เปDนต/น (วัฒนา  วงศ�เกียรติรัตน�, 2546: 127 – 128 ; สมยศ  นาวีการ, 2544:  
24 – 25)  ท้ังนี้ในการวิเคราะห�สภาพแวดล/อมภายในจะวิเคราะห�ในส?วนท่ีเปDนจุดแข็งและจุดอ?อน กล?าวคือ  

1.1 จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง การดําเนินงานภายในองค�การท่ีเปDนประโยชน�
ต?อองค�การ จึงสามารถนํามากําหนดเปDนจุดแข็งในการพัฒนาต?อไป สําหรับสิ่งท่ีต/องนํามาวิเคราะห�
เพ่ือสร/างจุดแข็ง ได/แก? การบริหาร การเงิน การตลาด การวิจัยและพัฒนา 

1.2 จุดอ?อน (Weakness) หมายถึง การดําเนินงานภายในองค�กรท่ีไม?สามารถ
กระทําได/ดีเปDนอุปสรรคต?อการดําเนินขององค�การ โดยสิ่งที่ต/องนํามาวิเคราะห�ในการหาจุดอ?ออน 
ได/แก? การบริหาร การเงิน การตลาด การวิจัยและพัฒนา   
                สําหรับโมเดลท่ีเปDนท่ีนิยมในการวิเคราะห�สภาพแวดล/อมภายใน ได/แก? PRIMO-F 
analysis (P=People R=Resources I=Innovation & Idea M=Marketing O=Operation 
F=Finance) 4P-Analysis (P=People P=Properties P=Processes P=Products & Services)  
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MMPF (M=Marketing M=Management P=Products F F=Finance) Seven-S (S=Strategy 
S=Structure S=System S=Staff S=Skill S=Style S=Shared values)   
               โมเดลท่ีได/รับการยอมรับและเปDนท่ีนิยมใช/ในการวิเคราะห�สภาพแวดล/อมภายใน 
คือ การวิเคราะห�คุณลักษณะขององค�กร 7 ประการ ของ McKinney (McKinney 7-S Framework) 
ท่ีถูกนําไปเปDนเครื่องมือในการประเมินองค�การ เพ่ือนําไปวิเคราะห� SWOT ในตัวแปรแต?ละด/านว?า
องค�การว?ามีจุดแข็งและจุดอ?อนอย?างไร ดังแผนภาพด/านล?างที่แสดงความเชื่อมโยง Model ของ 
McKinney 7-S Framework  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 9 การวิเคราะห�คุณลักษณะขององค�การ 7 ประการ ของ McKinney 
ท่ีมา: ราตรี  ศรีไพรวรรณ, “การพัฒนากลยุทธ�การบริหารสู?ความเปDนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล        
ระดับประถมศึกษา”  (วิทยานิพนธ�ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2555). 

 
     ท้ังนี้การวิเคราะห�คุณลักษณะขององค�การ 7 ประการ ของ McKinney ประกอบด/วย 

1. กลยุทธ�ขององค�การ (Strategy) การบริหารเชิงกลยุทธ�เปDนกระบวนการอย?างหนึ่ง
ท่ีมีความสําคัญและจะช?วยให/ผู/บริหารทราบว?าอะไรคือเป^าหมายขององค�การ องค�การมีพันธกิจอะไร 
ดังนั้นการบริหารเชิงกลยุทธ�จะช?วยให/องค�การ กําหนดและพัฒนาข/อได/เปรียบทางการแข?งขันได/มากข้ึน 
และใช/เปDนแนวทางท่ีทําให/บุคลากรภายในองค�การได/ทราบถึงแนวทางการดําเนินงาน อันนําไปสู?การ
ใช/ความพยายามเพ่ือไปสู?ความสําเร็จ  
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2. โครงสร/างองค�การ (Structure) คือ โครงสร/างท่ีได/ต้ังข้ึนตามกระบวนการ หรือ
หน/าท่ีของงาน โดยมีการรับบุคลากรให/เข/ามาทํางานร?วมกันในฝ�ายต?างๆ เพ่ือให/บรรลุเป^าประสงค�
ท่ีตั้งไว/ หรือหมายถึง การจัดระบบระเบียบให/กับบุคคล ต้ังแต? 2-คนข้ึนไป-เพ่ือนําไปสู?เป^าหมายท่ีวางไว/ 

3. ระบบการปฏิบัติงาน (System) ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ�เพ่ือให/บรรลุ
เป^าประสงค�ตามท่ีกําหนดไว/ นอกจากการจัดโครงสร/างท่ีเหมาะสมและมีกลยุทธ�ท่ีดีแล/ว การจัดระบบ
การทํางาน) เปDนสิ่งท่ีมีความสําคัญอย?างยิ่ง เช?น ระบบบัญชี/การเงิน, ระบบพัสดุ, ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ,ระบบการติดตาม/ประเมินผล ฯลฯ   

4. บุคลากร (Staff) การวางแผนทรัพยากรมนุษย�เปDน การวางแผนทรัพยากร
มนุษย� (Human Resource Management) เปDนสิ่งท่ีมีความสําคัญมาก โดยการวางแผนต/องมีการ
วิเคราะห�ทิศทางที่องค�การจะดําเนินงานและความต/องการทรัพยากรมนุษย�ในอนาคต โดยต/อง
กําหนดให/ได/ว?าในอนาคตองค�การต/องการทรัพยากรมนุษย�แบบใดเพ่ือนําไปสู?กระบวนการคัดเลือก
และการจัดวางบุคลากรให/มีความเหมาะสม 

5. ทักษะ ความรู/ ความสามารถ (Skill) ทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากร
บุคคลในองค�การ สามารถแยกทักษะออกเปDน 2 ด/านหลัก คือ ทักษะด/านงานอาชีพ (Occupational 
Skills) เปDนทักษะท่ีจะทําให/บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในตําแหน?งหน/าท่ีได/ตามหน/าท่ีและลักษณะงาน
ท่ีรับผิดชอบเช?น ด/านการเงิน ด/านบุคคล ซึ่งคงต/องอยู?บนพื้นฐานการศึกษาหรือได/รับการอบรม
เพ่ิมเติม ส?วนทักษะความถนัดหรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and special talents) เปDน
ความสามารถส?วนบุคคลที่ทําให/พนักงานมีความโดดเด?นกว?าคนอื่น ทําให/มีผลงานที่ดีกว?าและ
เจริญก/าวหน/าในหน/าท่ีการงานได/รวดเร็ว ท้ังนี้องค�การต/องให/ความสําคัญกับบุคลากรท้ัง 2 ประเภท  

6. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) เปDนแบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ของผู/บริหาร เปDนองค�ประกอบท่ีสําคัญอย?างหนึ่งของสภาพแวดล/อมภายในองค�การ โดยท่ัวไปพบว?า 
ความเปDนผู/นําขององค�การจะมีบทบาทท่ีสําคัญต?อความสําเร็จหรือล/มเหลวขององค�การ ผู/นําท่ีประสบ
ความสําเร็จจะต/องวางโครงสร/างวัฒนธรรมองค�การด/วยการเชื่อมโยงระหว?างความเปDนเลิศและ
พฤติกรรมทางจรรยาบรรณให/เกิดข้ึน   

7. ค?านิยมร?วม (Shared values) เปDนค?านิยมและบรรทัดฐานท่ียึดถือร?วมกัน
ของสมาชิกขององค�การซึ่งต?อมาได/กลายเปDนรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของ
บุคลากรและผู/บริหารภายในองค�การ หรืออาจเรียกว?าวัฒนธรรมองค�การ รากฐานของวัฒนธรรม
องค�การ คือ ความเชื่อ ค?านิยมท่ีสร/างรากฐานทางปรัชญาเพ่ือทิศทางขององค�กร ท้ังนี้โดยท่ัวไปแล/ว
ความเชื่อจะสะท/อนให/เห็นถึงบุคลิกภาพและเป^าหมายของผู/ก?อต้ังหรือผู/บริหารระดับสูง ต?อมาความเชื่อ
เหล?านั้นจะกําหนดบรรทัดฐานและกลายเปDนแบบแผนพฤติกรรมท่ีคนในองค�การยึดถือและปฏิบัติตาม 
จนนําไปสู?การสร/างวัฒนธรรมองค�การท่ีมีความเข/มแข็ง  
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2. สภาวะแวดล�อมภายนอก คือ ปeจจัยที่อยู?ภายนอกและไม?ได/อยู?ภายใต/การ
ควบคุมของผู/บริหารระดับสูง  โดยสภาพแวดล/อมดังกล?าวเปDนประโยชน�ต?อการดําเนินการขององค�กร 
ซ่ึงสภาพแวดล/อมภายนอกจะมีอยู?สองส?วน คือ สภาพแวดล/อมการดําเนินงานและสภาพแวดล/อม
โดยท่ัวไป สภาพแวดล/อมการดําเนินงาน (Task Environment) จะประกอบด/วย ปeจจัยท่ีกระทบ
และถูกกระทบโดยตรงต?อการดําเนินงาน ปeจจัยเหล?านี้ได/แก? ผู/มีส?วนได/เสีย รัฐบาล ผู/จําหน?าย
วัตถุดิบ  ชุมชน  คู?แข?งขัน  และกลุ?มผลประโยชน�   

      สภาพแวดล/อมโดยท่ัวไป (General Environment) เปDนปeจจัยท่ีไม?กระทบโดยตรงต?อ
การดําเนินงานในระยะสั้น แต?ปeจจัยเหล?านี้จะมีอิทธิพลต?อการตัดสินใจระยะยาว ได/แก? เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี การเมือง และกฎหมาย  (สมยศ นาวีการ, 2544:  24 – 25; สุพานี สฤษฏ�วานิช, 
2544:  136)  ซ่ึงการวิเคราะห�สภาพแวดล/อมภายนอกประกอบด/วย 

2.1 โอกาส (Opportunities)  หมายถึง  สภาพแวดล/อมภายนอกท่ีเปDนประโยชน�
ต?อการดําเนินงานขององค�การ ซ่ึงต/องคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล/อมภายนอก  เช?น เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง เทคโนโลยี  และการแข?งขันเพื่อการแสวงหาประโยชน� จากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล/อมเหล?านี้เปDนโอกาสท่ีเปDนประโยชน�ต?อองค�การ อาทิ  การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
พฤติกรรมของลูกค/าในตลาดท้ังในระดับกว/างและแคบ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในรูปแบบรายได/ของประชากร การเปลี่ยนแปลง life style ของคนในเมือง 
กิจกรรมของคนในท/องถ่ิน ด/านสร/างสรรค�สังคม งานรวมพลจิตอาสาช?วยชาติ เปDนต/น   

2.2 อุปสรรค (Threats) หมายถึง สภาพแวดล/อมภายนอกท่ีคุกคามต?อการดําเนินงาน
ขององค�การ ได/แก? เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและการแข?งขัน 

     ท้ังนี้เครื่องมือในการวิเคราะห�สภาพแวดล/อมภายนอกท่ีนิยมใช/ ได/แก? 5 Force 
Model หรือ PEST Analysis ซ่ึงเปDนการวิเคราะห�ปeจจัยสําคัญ 4 ประการ ได/แก?  

1. การเมือง (Political Component = P) เปDนการวิเคราะห�นโยบายและ
กฎเกณฑ�ต?างๆ ของภาครัฐท่ีมีผลต?อการดําเนินงานขององค�การท้ังด/านบวกและด/านลบ  เช?น 
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ กฎหมาย และกฎระเบียบต?างๆ 

2. เศรษฐกิจ (Economic Component = E) เปDนการวิเคราะห�เศรษฐกิจระดับ
มหาภาค / ระดับจุลภาค ซ่ึงหมายถึงระบบเศรษฐกิจท้ังในประเทศและระหว?างประเทศท่ีเก่ียวกับการ
ดําเนินงานขององค�การ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ผลผลิตมวลรวมในประเทศ การค/า
ระหว?างประเทศและดุลการชําระเงิน อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต?างประเทศ อัตรา
การว?างงาน ภาวะการจ/างงานและค?าแรง การลงทุนภาคเอกชน อัตราเพ่ิมของระดับราคาและดัชนี
ราคา ราคาน้ํามันดิบ ภาษีอากรและการใช/จ?ายของรัฐบาล หนี้สาธารณะ เงินคงคลัง การเงินการธนาคาร 
สภาพปeญหาของสาขาการพัฒนา / บริการ ฯลฯ  
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3. สังคมและวัฒนธรรม (Socio Cultural Component = S) เปDนการวิเคราะห�
สภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงหมายถึงโครงสร/างทางสังคมที่เกี่ยวข/องกับการดําเนินงานของ
องค�กร อาทิ ระดับการศึกษาและอัตราการรู/หนังสือของประชากร จํานวนประชากร โครงสร/างของ
ประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค?านิยมและวัฒนธรรม แบบแผนการดําเนินชีวิตและ
พฤติกรรม การประกอบอาชีพ คุณภาพชีวิต ลักษณะของชุมชน และการตั้งถิ่นฐาน การอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม การกระจายรายได/และความเปDนธรรมในสังคม สภาพของ
บ/านเมืองและลักษณะทางภูมิศาสตร� โครงสร/างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การ
คมนาคมและการติดต?อสื่อสาร ระบบนิเวศน�และสิ่งแวดล/อม ฯลฯ 

4. เทคโนโลยี (Technological Component = T) เปDนการวิเคราะห�สภาพการ
เปลี่ยนแปลงด/านเทคโนโลยีท่ีจะมีผลต?อการดําเนินงาน เช?น การผลิต คิดค/นเทคโนโลยีต?างๆ ความรู/
และวิทยาการแขนงต?างๆ การใช/เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู/ระหว?างองค�การ 
ความก/าวหน/าในการวิจัยและพัฒนาในสาขาท่ีเก่ียวข/อง รวมถึง การเสริมสร/างประสิทธิภาพการผลิต
และการให/บริการโดยใช/อุปกรณ�อัตโนมัติต?าง ๆ 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 10 แสดงสภาพแวดล/อมภายนอกท่ีมีผลต?อการกําหนดกลยุทธ� 
ท่ีมา: ราตรี  ศรีไพรวรรณ, “การพัฒนากลยุทธ�การบริหารสู?ความเปDนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดับประถมศึกษา”  (วิทยานิพนธ�ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2555). 
         
              ดังนั้นการประเมินจุดอ?อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคขององค�การ เปDนข้ันตอน
แรกของการวางแผนกลยุทธ� ผู/บริหารสามารถนําข/อมูลท่ีได/จากการวิเคราะห�มาใช/ประโยชน�ในการ
ตัดสินใจหาทางเลือกเชิงกลยุทธ�ได/  โดยการนําจุดแข็งและจุดอ?อนของสภาพแวดล/อมภายในมาวิเคราะห�

     External  Enviroment 
                                        
ต?างประเทศ                                                                    
เศรษฐกิจ 
การเมือง 
เทคโนโลยี     
สังคม                                                            สังคม                                  

                  Operation   
Enviroment 
ตลาดแรงงาน                                   ชุมชน 
ตลาด ลูกค/า                                     คู?แข?ง 
ผู/มีส?วนได/เสีย                                   ผู/ส?งวัตถุดิบ 

องค�การ 

โอกาส อุปสรรค 
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เปรียบเทียบกับโอกาส และอุปสรรคจากสภาพแวดล/อมภายนอก เพ่ือวิเคราะห�ว?าองค�การกําลังจะ
เผชิญกับสถานการณ�ใด ภายใต/สถานการณ�เช?นนี้ควรดําเนินมาตรการอย?างไร ท้ังนี้ในการวิเคราะห� 
SWOT นี้ ผู/บริหารจะต/องเผชิญกับสถานการณ� 4 รูปแบบ (ทศพร ศิริสัมพันธ�, 2539) 
 
                                 โอกาส 
 
 
 
                    จุดอ?อน                      จุดแข็ง 
 
 
                                                           อุปสรรค 
  

ภาพท่ี 11  แสดงกลยุทธ�ใน 4 สถานการณ�   
ท่ีมา: ทศพร สิริสัมพันธ�, การวางแผนกลยุทธ- (กรุงเทพมหานคร:  พิมพ�ดีด, 2539). 
 

    สถานการณ�ท่ี 1 (จุดแข็ง-โอกาส) เปDนสถานการณ�ท่ีปeจจัยสภาพแวดล/อมภายนอก
เปDนโอกาสให/กับองค�การ ดังนั้นผู/บริหารองค�การต/องกําหนดกลยุทธ�ในเชิงรุก (Aggressive Strategy) 
เพ่ือดึงจุดแข็งมาเสริมและปรับใช/ให/เกิดประโยชน� 
    สถานการณ�ท่ี 2 (จุดอ?อน-อุปสรรค) เปDนสถานการณ�ท่ีปeจจัยภายนอกเปDนอุปสรรค 
ในขณะท่ีสถานการณ�ภายในประสบกับปeญหาต?าง ๆ ดังนั้นผู/บริหารองค�การต/องสร/างกลยุทธ�ในการ
ต้ังรับหรือการป^องกัน (Defensive Strategy) เพ่ือขจัดอุปสรรค ลดความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึน  
    สถานการณ�ท่ี 3 (จุดอ?อน-โอกาส) เปDนสถานการณ�ท่ีภายในองค�การมีปeญหาต?าง ๆ 
แต?สภาพแวดล/อมภายนอกเปDนโอกาสให/กับองค�การ ดังนั้นผู/บริหารต/องใช/สร/างกลยุทธ�ในการต้ังรับ
หรือการป^องกัน (Defensive Strategy) เพื่อขจัดอุปสรรคภายใน และฉวยประโยชน�จากปeจจัย
ภายนอก 
    สถานการณ�ท่ี 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) เปDนสถานการณ�ท่ีสภาพแวดล/อมภายในเอ้ือ
และเปDนประโยชน� แต?ปeจจัยภายนอกเปDนอุปสรรค ดังนั้นผู/บริหารต/องใช/  กลยุทธ�การแตกตัว
(Diversification Strategy) เพ่ือใช/ประโยชน�จากปeจจัยภายใน 
    ท้ังนี้ในการวิเคราะห�สถานการณ�ดังกล?าวต/องอาศัยความสามารถของผู/บริหารใน
การประเมินสถานการณ�ที่องค�การประสบอยู? เพื่อหาความสัมพันธ�และกําหนดกลยุทธ�ที่มีความ
เหมาะสม 

  สถานการณ�ท่ี 3      สถานการณ�ท่ี 1“ 
   กลยุทธ�แก/ไข”                   “กลยุทธ�เชิงรุก” 
 
 
   สถานการณ�ท่ี 2                     สถานการณ�ท่ี 4 
“กลยุทธ�การป̂องกันตัว”            “กลยุทธ�เชิงถอย” 
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              สรุป การประเมินสภาพแวดล/อมเปDนเทคนิคท่ีสําคัญในการวางแผนกลยุทธ�เพ่ือให/
บรรลุเป^าหมายขององค�การ การประเมินสภาพแวดล/อมจะประกอบไปด/วยการพิจารณาสภาพแวดล/อม
ภายในและสภาพแวดล/อมภายนอกขององค�การ โดยสภาพแวดล/อมภายใน หมายถึง สภาพแวดล/อมท่ี
เกิดจากองค�การเปDนหลัก ขณะท่ีสภาพแวดล/อมภายนอกเปDนสภาพแวดล/อมที่องค�การไม?สามารถ
ควบคุมได/ แต?จะส?งผลต?อการบริหารงานขององค�การ  
    สภาพแวดล/อมภายใน ประกอบด/วย จุดแข็ง หมายถึง การดําเนินงานภายใน
องค�การท่ีเปDนประโยชน�ต?อองค�การ และ จุดอ?อน หมายถึง การดําเนินงานภายในองค�กรท่ีไม?สามารถ
กระทําได/ดีเปDนอุปสรรคต?อการดําเนินขององค�การ สําหรับโมเดลท่ีได/รับการยอมรับและเปDนท่ีนิยมใช/
ในการวิเคราะห�สภาพแวดล/อมภายใน คือ การวิเคราะห�คุณลักษณะขององค�กร 7 ประการ ของ 
McKinney ได/แก? กลยุทธ�ขององค�การ โครงสร/างองค�การ ระบบการปฏิบัติงาน บุคลากร ทักษะ 
ความรู/ ความสามารถ รูปแบบการบริหารจัดการ และค?านิยม 
              สภาพแวดล/อมภายนอก ประกอบด/วย โอกาส หมายถึง  สภาพแวดล/อมภายนอก
ท่ีเปDนประโยชน�ต?อการดําเนินงานขององค�การ ส?วนอุปสรรค (Threats) หมายถึง สภาพแวดล/อมภายนอกท่ี
คุกคามต?อการดําเนินงานขององค�การท้ังนี้เครื่องมือในการวิเคราะห�สภาพแวดล/อมภายนอกท่ีนิยมใช/ 
ได/แก? 5 Force Model หรือ PEST Analysis ซ่ึงได/แก? การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี     

2.9 ตาราง TOWS เมตริกซ-  (TOWS Matrix) 
    ภายหลังจากการประเมินสภาพแวดล/อมโดยการวิเคราะห�ถึงจุดแข็ง จุดอ?อน โอกาส 
และอุปสรรคแล/ว ข้ันตอนต?อไป คือ การนําข/อมูลท้ังหมดมาหาความสัมพันธ�ในรูปแบบตารางเมตริกซ� 
(TOWS Matrix) ซ่ึงเปDนข/อมูลท่ีได/มาจากการวิเคราะห�จุดอ?อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค เพ่ือ
กําหนดเปDนกลยุทธ�ประเภทต?าง ๆ  
     ท้ังนี้การใช/ตารางเมตริกซ�ในการกําหนดกลยุทธ� ประกอบด/วย 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. การระบุจุดแข็ง จุดอ?อน โอกาส และอุปสรรค ในการประเมินสภาพแวดล/อมนั้น
ข้ึนอยู?กับความสามารถในการวิเคราะห�ของผู/บริหาร ถ/าวิเคราะห�ได/ละเอียดทุกแง?มุมจะทําให/กําหนด
กลยุทธ�ได/อย?างมีความแหลมคม โดยในการประเมินสภาพแวดล/อมท่ีเปDนจุดอ?อนและจุดแข็งเปDนการ
ประเมินสภาพแวดล/อมภายในองค�การ ส?วนการประเมินโอกาสและอุปสรรคเปDนการประเมินจาก
สภาพแวดล/อมภายนอก ดังนั้นประสิทธิผลของการใช/ตารางเมตริกซ�จึงข้ึนอยู?กับความสามารถในการ
วิเคราะห�สภาพแวดล/อม  

2. การวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว?างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับอุปสรรค จุดอ?อน
กับโอกาส และจุดอ?อนกับอุปสรรค จะทําให/เกิดกลยุทธ� 4 ประเภท คือ  
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2.1 กลยุทธ�เชิงรุก (SO  Strategies) เปDนการพิจารณาปeจจัยแห?งความสําเร็จ
ท้ังสภาพแวดล/อมภายในและภายนอกอยู?ในช?องจุดแข็งและโอกาส (O) เปDนยุทธศาสตร�เพ่ือการบรรลุ
วัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว/  

2.2 กลยุทธ�เชิงแก/ไข (WO  Strategies) เปDนสถานการณ�ท่ีสภาพแวดล/อมภายใน
ไปอยู?ในช?องจุดอ?อน (W) แต?ปeจจัยแห?งความสําเร็จของสภาพแวดล/อมภายนอกอยู?ในช?องโอกาส (O) เปDน
ยุทธศาสตร�ที่ปรับจุดอ?อนให/เปDนจุดแข็ง เพื่อให/สามารถดําเนินยุทธศาสตร�เชิงรุกได/เมื่อโอกาส
เอ้ืออํานวย 

2.3 กลยุทธ�เชิงป^องกัน (ST  Strategies) เปDนสถานการณ�ท่ีสภาพแวดล/อมภายใน
เปDนปeจจัยแห?งความสําเร็จ แต?สภาพแวดล/อมภายนอกไม?เอ้ืออํานวยและเปDนอุปสรรคต?อการดําเนินงาน 
ดังนั้นในสถานการณ�นี้ต/องใช/ยุทธศาสตร�ท่ีปรับอุปสรรคให/เปDนโอกาสเพ่ือให/ดําเนินยุทธศาสตร�เชิงรุกได/  

2.4 กลยุทธ�เชิงถอย (WT  Strategies) เปDนยุทธศาสตร�ท่ีปรับการดําเนินงานเพ่ือ
การบรรลุวัตถุประสงค�ไปเปDนรูปแบบอ่ืน เนื่องจากปeจจัยแห?งความสําเร็จของสภาพแวดล/อมภายใน
อยู?ในช?องจุดอ?อน (W) และปeจจัยแห?งความสําเร็จของสภาพแวดล/อมภายนอกอยู?ในช?องอุปสรรค (T) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 12 แสดงการวิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ?อน โอกาส และอุปสรรค ในการกําหนดกลยุทธ� 
ท่ีมา: พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ�, การบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือโลกใบเล็ก (กรุงเทพมหานคร: 
พริกหวานกราฟฟlค, 2552). 
         

    กระบวนการวางแผนกลยุทธ�จะประกอบด/วยองค�ประกอบท่ีสําคัญ ดังรายละเอียด
ต?อไปนี้ 
    วิสัยทัศน� (Vision)  หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององค�การท่ีตัวกําหนดทิศทาง
หรือเป^าหมายขององค�การเปDนสิ่งท่ีองค�การต/องการจะเปDน ลักษณะของวิสัยทัศน�ท่ีดีจะต/องมีความ
ชัดเจนเปDนสิ่งท่ีเกิดจากสมาชิกในองค�การ เปDนสิ่งที่คนในองค�การให/ความสําคัญ เปDนค?านิยมของ
องค�การ เปDนตัวท่ีสะท/อนศักยภาพขององค�การ และท่ีสําคัญเปDนสิ่งท่ีเปDนไปได/ในการปฏิบัติ 

จุดแข็ง 

(Strength) 

จุดอ?อน 

(Weakness) 

กลยุทธ� SO กลยุทธ� WO 

กลยุทธ� WT กลยุทธ� ST อุปสรรค 

(Threat) 

โอกาส 

(Opportunity) 
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    พันธกิจ (Mission) หมายถึง  การกําหนดขอบเขตของงาน หรือบทบาทหน/าท่ีของ
องค�การเพ่ือให/บรรลุวิสัยทัศน�ท่ีกําหนดไว/ โดยท่ัวไปพันธกิจ จําแนกออกเปDน 2 ประเภท คือ  พันธกิจ
ดั้งเดิม  ซึ่งเปDนพันธกิจเดิมขององค�การที่จะต/องปฏิบัติ  เปDนบทบาทหน/าที่ขององค�การที่สังคม
กําหนดให/  และพันธกิจตามวิสัยทัศน�ซ่ึงเปDนสิ่งท่ีองค�การจะต/องปฏิบัติเพ่ือให/บรรลุตามความคาดหวัง
ขององค�การตามวิสัยทัศน�ท่ีได/กําหนดไว/ วิสัยทัศน�สามารถปรับเปลี่ยนได/ตามสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนไป  แต?
ไม?ควรเปลี่ยนแปลงมากจนออกนอกกรอบหรือเปลี่ยนแปลงจนกระท่ังขัดแย/งกับพันธกิจด้ังเดิม  
ท้ังนี้การปฏิบัติตามพันธกิจผู/บริหารองค�การจะต/องโน/มน/าวให/สมาชิกทุกคนขององค�การปฏิบัติตาม 
เปDนการสร/างพลังร?วมท่ีมุ?งสู?ทิศทางของอนาคตท่ีทุกคนคาดหวังไว/ 

    เป^าประสงค� (Goal) หมายถึง การกําหนดเป^าหมายหรือจุดมุ?งหมายหรือวัตถุประสงค�
ท่ีต/องการในอนาคต ดังนั้นจากวิสัยทัศน�ซึ่งมีลักษณะเชิงนามธรรมจะถูกเปลี่ยนให/เปDนรูปธรรมโดย
เป^าหมาย เปDนสิ่งท่ีแสดงให/ถึงสิ่งท่ีต/องการในอนาคต หรือความสําเร็จท่ีองค�การต/องการ เป^าหมายท่ีดี 
ต/องมีการขยายสาระสําคัญที่ระบุไว/ในวิสัยทัศน�/พันธกิจให/มีความเปDนรูปธรรมมากข้ึน ต/องมีการ
ระบุถึงกลุ?มเป^าหมายที่ชัดเจน ต/องมีการระบุคุณค?า ผลประโยชน� ต/องมีความเปDนไปได/ในการใช/
ทรัพยากร และต/องเก่ียวข/องกับความอยู?รอดขององค�การเปDนหลัก  

    กลยุทธ� (Strategy) หมายถึง การกําหนดเป^าหมายและวัตถุประสงค�ในระยะยาว
ขององค�การ และการเลือกแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปDนเพ่ือให/สามารถ
ดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว/ 
               สรุป การหาความสัมพันธ�ในรูปแบบตารางเมตริกซ�เปDนการวิเคราะห�จุดอ?อน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรค เพ่ือกําหนดเปDนกลยุทธ�ประเภทต?าง ๆ 4 กลยุทธ�กล?าวคือ กลยุทธ�เชิงรุก กลยุทธ�
เชิงแก/ไข กลยุทธ�เชิงป^องกัน และกลยุทธ�เชิงถอย นอกจากนี้กระบวนการวางแผนกลยุทธ�จะประกอบด/วย 
วิสัยทัศน�ซ่ึงเปDนความคาดหวังในอนาคตขององค�การเปDนตัวกําหนดทิศทางในอนาคตขององค�การ  
พันธกิจเปDนการกําหนดขอบเขตของงาน หรือบทบาทหน/าที่ขององค�การเพื่อให/บรรลุวิสัยทัศน�ท่ี
กําหนดไว/ และเป^าประสงค�ซึ่งเปDนการกําหนดเป^าหมายหรือจุดมุ?งหมายท่ีต/องการในอนาคต 

2.10รูปแบบการวางแผนกลยุทธ-สําหรับโรงเรียนตามแนวคิดของ Fiddler  
     Fiddler (2002: 85-86) กล?าวถึง การกําหนดกลยุทธ� หมายถึง การพัฒนาทฤษฎี
การวางแผนกลยุทธ�เพื่อให/องค�การได/ทราบถึงสภาพปeจจุบันของตนเอง และทําการตัดสินใจเพ่ือ
อนาคต ท้ังนี้การวางแผนกลยุทธ�ทําให/เกิดประโยชน� คือ เปDนกระบวนการท่ีมีความคิดรวบยอด เปDน
การสร/างภาพลักษณ�ให/กับองค�การ 
     สําหรับการวางแผนกลยุทธ�ในโรงเรียน จะประกอบไปด/วย 3 ข้ันตอน คือ  
     ข้ันตอนท่ี 1 การวิเคราะห�เชิงกลยุทธ�  เปDนการต้ังคําถามว?าจะทําอย?างไร ต/องการ
ให/เกิดอะไร ทําอย?างไร ให/ผลนั้นเกิดข้ึน ท้ังนี้การเก็บข/อมูลต/องเก็บท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
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การประเมินผลและบริบทของโรงเรียน การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงภายนอกท่ีเก่ียวข/องกับ
กิจกรรมของโรงเรียนในอนาคต 
     ข้ันตอนท่ี 2 การเลือกกลยุทธ� คือ การนําผลการวิเคราะห�ด/วยวิสัยทัศน�มองอนาคต 
และเลือกกลยุทธ�ท่ีผ?านการประเมินผลมาแล/ว 
     ในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ�ต/องมาจากการไตร?ตรอง การสังเคราะห�วิธีการท่ีจะเลือก 
โดยกระบวนการเลือกต/องมาจากการวิเคราะห�กลยุทธ�และวิสัยทัศน�ในมุมมองอนาคต ซ่ึงต/องนํามา
อภิปราย ตีความ เพ่ือค/นหาวิธีการหรือทางเลือกท่ีมากกว?าหนึ่ง และต/องเปDนการคิดเผื่อไว/ล?วงหน/า 
5-10 ปy หลังจากนั้นจึงตัดสินใจเลือกหนึ่งวิธี 
     ในกระบวนการเลือกต/องระบุให/ชัดเจนถึงผู/มีส?วนเก่ียวข/องในการอภิปรายผลการ
วิเคราะห�วิสัยทัศน� ทางเลือกในอนาคต กรณีถ/าเปDนโรงเรียนของรัฐที่ต/องมีการตัดสินใจ ต/องผ?าน
กระบวนการปรึกษาหารือท่ีมีมุมมองของทีมงาน และผู/ปกครอง ก?อนตัดสินใจ 
     สําหรับเกณฑ�การตัดสินใจเลือกกลยุทธ�ต/องมีความชัดเจน เพ่ือการประเมินกลยุทธ�
นั้น ๆ ซ่ึงเกณฑ�ควรมีลักษณะ ดังต?อไปนี้ มีความสอดคล/อง มีความเหมาะสม มีความเปDนไปได/ 
และเปDนท่ียอมรับ 
     ข้ันตอนท่ี 3 การทําให/กลยุทธ�ประสบความสําเร็จ จะต/องดําเนินการพัฒนาแผนท่ีมี
ลักษณะเฉพาะ ให/มีความชัดเจนและประสบความสําเร็จ อันนํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร/างและ
ระบบ ทีมงาน และการจัดทรัพยากรโรงเรียนให/เหมาะสม 
     สําหรับในข้ันปฏิบัติการ จะต/องเริ่มต/นด/วยการวางแผน ท้ังนี้ในการวางแผนจะเริ่ม
มาจากผู/นําของโรงเรียน รวมถึงการมีส?วนร?วมจากบุคคลอื่นๆ โดยการวางแผนจะประกอบไปด/วย 
การวิเคราะห�บริบทและสถานการณ�ท่ีนําไปสู?ปeจจัยการวางแผน เป^าหมายกลยุทธ� รูปแบบกระบวนการท่ี
มุ?งเน/นเป^าหมาย รายละเอียดของการปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติการระยะสั้น 
     ท้ังนี้ในการวางแผนประกอบด/วยการรวบรวมข/อมูลจากเอกสารท่ีต/องได/รับการ
ตรวจกลยุทธ�เปDนระยะ รวมท้ังการตรวจประเมินความก/าวหน/าในปyสุดท/าย มีการพิจารณาผังรูปแบบ
เพ่ือปรับใช/ในปyต?อไป โดยการศึกษาข/อมูลของปyที่ผ?านมา  โดยสิ่งที่มีความจําเปDนในแผนพัฒนา
โรงเรียนมาจากการวิเคราะห�ปeจจัยภายในและปeจจัยภายนอก 
               สรุป  การวางแผนกลยุทธ�ในโรงเรียนจะประกอบด/วย 3 ข้ันตอนหลัก โดยเริ่มต้ังแต?
ข้ันตอนการวิเคราะห�เชิงกลยุทธ� เปDนการตั้งคําถามว?าต/องการให/อะไรเกิดขึ้นในองค�การ ตามด/วย
ข้ันตอนท่ีสองการเลือกกลยุทธ� โดยการเลือกกลยุทธ�ต/องเกิดจากการวิเคราะห� สังเคราะห�เพ่ือสร/าง
วิสัยทัศน�ในอนาคต และข้ันตอนสุดท/ายคือการนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติ ต/องมีการวางแผน มีการปฏิบัติ
เปDนข้ันตอนเพ่ือให/เกิดความสําเร็จในการดําเนินงาน 
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3. แนวคิดเก่ียวกับแผนการศึกษาของประเทศไทย  
 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ได/มีการจัดต้ังคณะกรรมการการศึกษา
และต้ังสภาการศึกษา พ.ศ.2475 และประกาศใช/แผนการศึกษาชาติ มีการปรับปรุงการจัดการศึกษา
ภาคบังคับจาก 6 ปy เหลือ 4 ปy และมีการประกาศใช/แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2479 ซ่ึงเปDนแผนงานหลัก
ในการจัดการศึกษาของชาติ ท้ังนี้แผนการศึกษาชาติแต?ละฉบับมีสาระสําคัญ (วิไล  ต้ังจิตสมคิด, 2539)  
สรุปได/ดังนี้  
 
 ตารางท่ี 3 สรุปสาระสําคัญแผนการศึกษาแห?งชาติ 
 

แผนการศึกษาชาติ สาระสําคัญ 
แผนการศึกษาชาติพ.ศ.2479 จุดมุ?งหมาย : เพ่ือให/พลเมืองทุกคนได/รับการศึกษาเพ่ือจะได/ทํา

หน/าท่ีพลเมืองตามระบอบรัฐธรรมนูญท้ังสายสามัญ และ
อาชีวศึกษา และเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู/เรียนท้ังด/าน       
พุทธิศึกษา ด/านความรู/ ความสามารถ ด/านจริยธรรมมีศีลธรรม
อันดีงาม และด/านพลศึกษาเน/นสุขภาพร?างกายท่ีสมบูรณ�และ
แข็งแรง   
ระดับการศึกษา : มี 5 ระดับ คือ มูลการศึกษา ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา เตรียมอุดมศึกษา และอุดมศึกษา 

แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2494 จุดมุ?งหมายของการศึกษา : เพ่ือต/องการให/พลเมืองได/รับ
การศึกษาตามอัตภาพ เพ่ือให/เปDนพลเมืองท่ีดี มีสุขภาพร?างกาย
ท่ีแข็งแรง มีอนามัยท่ีสมบูรณ� มีความรู/ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ และมีจิตประชาธิปไตย 
องค�ความรู/แห?งการศึกษา : ประกอบไปด/วย จริยศึกษา พลศึกษา 
พุทธิศึกษา และหัตถศึกษา 
ประเภทการศึกษา : มีระดับชั้นอนุบาล ประถม มัธยม เตรียม
อุดมและอาชีวชั้นสูง อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย รวมท้ังมี
การศึกษาพิเศษกับการศึกษาผู/ใหญ? 
การจัดการศึกษาเปDนกิจกรรมอันดับแรกท่ีถือว?าเปDนหน/าท่ีของรัฐ
โดยเฉพาะรัฐให/การสนับสนุนด/านการค/นคว/าทางวิทยาศาสตร�
และศิลปศาสตร� และอนุญาตให/เอกชนสามารถจัดการศึกษาใน
ระดับท่ีต่ํากว?าอุดมศึกษาได/ 
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ตารางท่ี 3 สรุปสาระสําคัญแผนการศึกษาแห?งชาติ (ต?อ)  
 

แผนการศึกษาชาติ สาระสําคัญ 
แผนการศึกษาแห?งชาติ พ.ศ.
2503   

หลักการในการจัดการศึกษา : เน/นการสนองความต/องการของ
สังคมและบุคคลเปDนหลัก มีการยกระดับมาตรฐานการศึกษาภาค
บังคับจาก 4 ปy เปDน 7 ปy 
ระดับการศึกษา :  มี 4 ระดับ คือ อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา  สําหรับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
จัดอยู?ในระดับมัธยมและอุดมศึกษา 

แผนการศึกษาแห?งชาติ พ.ศ.
2512   

มีการเพ่ิมเติมการจัดการศึกษาโดยให/คณะบุคคลหรือเอกชนเข/ามา
มีส?วนร?วมในการจัดการศึกษา 

แผนการศึกษาแห?งชาติ พ.ศ.
2520 

รัฐถือว?าการศึกษาเปDนกระบวนการต?อเนื่องตลอดชีวิต โดยรัฐให/
ความสําคัญอย?างเท?าเทียมกันระหว?างการศึกษาในระบบและ
การศึกษานอกระบบ  มุ?งอบรมพลเมืองให/ตระหนักและเห็นคุณค?า
ของระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย�เปDนประมุข ให/มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย 
ให/คนไทยรู/จักสิทธิ 
ระบบการศึกษา : จัดเปDนระบบ 6:3:3 กล?าวคือ ประถมศึกษา 6 
ชั้น มัธยมศึกษาตอนต/น 3 ชั้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ชั้น 
การศึกษาระดับอุดมศึกษามีระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก และเน/นการผลิตครูท่ีมีความรู/และคุณธรรม ระดม
สรรพกําลังท้ังภาครัฐและเอกชนในการร?วมกันจัดการศึกษา 

แผนการศึกษาแห?งชาติ พ.ศ.
2535 

แบ?งออกเปDน 4 หมวด : ได/แก? หมวดท่ี 1 หลักการแสดงความมุ?งหมาย 
หมวดท่ี 2 ระบบการศึกษา หมวดท่ี 3 แนวนโยบายการศึกษา และ
หมวดท่ี 4 แนวทางการศึกษา 
แนวทางในการจัดการศึกษาได/วางหลักการไว/ 5 ด/าน : คือ การจัด
เครือข?ายการเรียนรู/และบริการการศึกษาเพ่ือปวงชน เนื้อหาสาระ
และกระบวนการเรียนการสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
การบริหารและการจัดการ และ ทรัพยากรและการลงทุน 
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ตารางท่ี 3 สรุปสาระสําคัญแผนการศึกษาแห?งชาติ (ต?อ)  
 

แผนการศึกษาชาติ สาระสําคัญ 
แผนการศึกษาแห?งชาติ พ.ศ.
2545-2559 

เปDนแผนท่ีเน/นให/ครูสอนให/นักเรียน เก?ง ดี มีสุข มีวัตถุประสงค�            
3 ข/อ แนวนโยบายเพ่ือการดําเนินงาน 11 แนวทาง กล?าวคือ 
วัตถุประสงค�ท่ี 1 เน/นพัฒนาคนอย?างรอบด/าน และสร/างสมดุลเพ่ือ
สร/างฐานหลักของการพัฒนา  
วัตถุประสงค�ท่ี 2 เน/นการสร/างสังคมไทยให/เปDนสังคมคุณธรรม   
ภูมิปeญญา และการเรียนรู/ แนวนโยบายเพ่ือดําเนินการ 3 แนวทาง 
วัตถุประสงค�ท่ี 3 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล/อมของสังคมเพ่ือเปDนฐานใน
การพัฒนาคน และสร/างสังคมคุณธรรม ภูมิปeญญาและการเรียนรู/   

แผนการศึกษาแห?งชาติ ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2552-2559 

แผนท่ียึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดทางสายกลางอยู?
บนพ้ืนฐานความสมดุล ดี รู/จักพอประมาณ อย?างมีเหตุผล มีความ
รอบรู/เท?าทันโลก เพ่ือให/เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยู?ดีมีความสุข
ของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบองค�รวมโดยยึดคนเปDนศูนย�กลาง 
เจตนารมณ�ของแผน 1) เพ่ือพัฒนาชีวิตให/เปDน“มนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ัง
ทางร?างกาย จิตใจ สติปeญญา ความรู/และคุณธรรม มีจริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู?ร?วมกับผู/อ่ืนได/อย?างมี
ความสุข” 2) พัฒนาสังคมไทยให/เปDนสังคมท่ีมีความเข/มแข็งและมี
ดุลยภาพใน 3 ด/าน คือ เปDนสังคมคุณภาพ สังคมแห?งภูมิปeญญา
และการเรียนรู/ และสังคมสมานฉันท�และเอ้ืออาทรต?อกัน 
วัตถุประสงค�ของแผน 1) พัฒนาคนอย?างรอบด/านและสมดุลเพ่ือ
เปDนฐานหลักของการพัฒนา 2) เพ่ือสร/างสังคมไทยให/เปDนสังคม
คุณธรรม ภูมิปeญญาและการเรียนรู/  และ 3) เพ่ือพัฒนา
สภาพแวดล/อมของสังคมเพ่ือเปDนฐานในการพัฒนาคน และสร/าง
สังคมคุณธรรม ภูมิปeญญา และการเรียนรู/ 

 
 แผนการศึกษาแห%งชาติ พ.ศ.2560-2574 (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2559: 5-7) มีจุดมุ?งหมายของแผน คือ การมุ?งเน/นการประกันโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานทําและ
สร/างงานได/ ภายใต/บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด/วยนวัตกรรม 
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และความคิดสร/างสรรค� รวมท้ังมีความเปDนพลวัตภายใต/สังคมแห?งปeญญา สังคมแห?งการเรียนรู/ และ
การสร/างสภาพแวดล/อมท่ีเอ้ือต?อการเรียนรู/ เพ่ือให/พลเมืองสามารถแสวงหาความรู/และเรียนรู/ได/ด/วย
ตนเองอย?างต?อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือให/ประเทศไทยสามารถข/ามกับดักประเทศท่ีมีรายได/ปานกลางไปสู?
ประเทศท่ีพัฒนาแล/ว  ท้ังนี้มีเป^าหมายในการจัดการศึกษา 5 ประการ กล?าวคือ การเข/าถึง ความเท?าเทียม 
คุณภาพ  ประสิทธิภาพ และการตอบโจทย�บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงภายใต/บริบทเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและของโลกท่ีเปDนพลวัต 
 ท้ังนี้แผนการศึกษาแห?งชาติ พ.ศ.2560-2574 มีวิสัยทัศน�ของการศึกษาให/ความสําคัญ
กับการสร/างระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปDนกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถของทุนมนุษย�และรองรับการศึกษาการเรียนรู/และความท/าทายท่ีเปDนพลวัตของ
โลกศตวรรษท่ี 21 
 ท้ังนี้จุดมุ?งหมายของการจัดการศึกษาเพ่ือเปDนเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย�ให/มีคุณลักษณะท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 

1. ความเปDนพลเมือง ซึ่งประกอบด/วย ความเปDนคนดี มีวินัย เปDนพลเมืองท่ีดีและมี
คุณภาพของสังคม ประเทศและของโลก 

2. มีทักษะความรู/ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองความ
ต/องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

3. สามารถดํารงชีวิตในสังคมอย?างเปDนสุข ซ่ึงประกอบด/วย มีงานทํา มีอาชีพ มีรายได/ 
รวมท้ังสามารถปรับตัวและดํารงชีวิตในสังคมได/อย?างเท?าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม
พหุวัฒนธรรมท่ีเปDนพลวัตในโลกศตวรรษท่ี 21 ด/วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 สรุป ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 คณะราษฎร�ได/จัดต้ังคณะกรรมการ
การศึกษาและต้ังสภาการศึกษา และประกาศใช/แผนการศึกษาชาติ มีการปรับปรุงการจัดการศึกษา
ภาคบังคับจาก 6 ปy เหลือ 4 ปy รวมท้ังมีการประกาศใช/แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2479 จุดมุ?งหมายเพ่ือให/
พลเมืองทุกคนได/รับการศึกษาเพื่อจะได/ทําหน/าท่ีพลเมืองตามระบอบรัฐธรรมนูญ ต?อมามีแผนการ
ศึกษาชาติ พ.ศ.2494 มีความมุ?งหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือให/พลเมืองได/รับการศึกษาตามอัตภาพ 
ให/เปDนพลเมืองที่ดี มีสุขภาพร?างกายที่แข็งแรง มีอนามัยที่สมบูรณ� มีความรู/ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ และมีจิตประชาธิปไตย มีแผนการศึกษาแห?งชาติ พ.ศ.2503 มีหลักการในการจัด
การศึกษาท่ีเน/นการสนองความต/องการของสังคมและบุคคลเปDนหลัก  มีการยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาภาคบังคับจาก 4 ปy เปDน 7 ปy  ตามด/วยแผนการศึกษาแห?งชาติ พ.ศ.2512 ท่ีส?งเสริมให/
คณะบุคคลหรือเอกชนเข/ามามีส?วนร?วมในการจัดการศึกษา แผนการศึกษาแห?งชาติ พ.ศ.2520 มีการ
ปรับปรุงระบบการศึกษาให/สอดคล/องกับสภาะการณ�เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของโลกและมีสาระสําคัญอยู?ท่ีรัฐถือว?าการศึกษาเปDนกระบวนการต?อเนื่องตลอดชีวิต ขณะท่ีแผนการ
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ศึกษาแห?งชาติ พ.ศ.2535 ได/มีการปรับปรุงเพื่อให/สอดคล/องกับสภาพแวดล/อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
แผนการศึกษาแห?งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552-2559 เปDนแผนท่ียึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึด
ทางสายกลางอยู?บนพ้ืนฐานความสมดุล ดี รู/จักพอประมาณ อย?างมีเหตุผล มีความรอบรู/เท?าทันโลก 
เพ่ือให/เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยู?ดีมีความสุขของคนไทย และแผนการศึกษาแห?งชาติ พ.ศ.
2560-2574 มีจุดมุ?งหมายเพ่ือมุ?งเน/นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานทําและสร/างงานได/ 
 แผนพัฒนาการศึกษาแห%งชาติ 
 ในด/านการศึกษานอกจากแผนการศึกษาแห?งชาติแล/ว เพื่อเปDนแนวทางการพัฒนา
การศึกษาให/สอดคล/องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติซ่ึงเปDนแผนระยะ 5 ปy จึงมีการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแห?งชาติ โดยสรุปสาระสําคัญ ได/ดังนี้  
 
ตารางท่ี 4 สรุปสาระสําคัญแผนพัฒนาการศึกษาแห?งชาติ 
 

แผนพัฒนาการศึกษาแห?งชาติ สาระสําคัญ 
แผนพัฒนาการศึกษาแห?งชาติ ฉบับท่ี 1 
 (พ.ศ.2504-2509) 

เน/นหนักด/านการพัฒนาการศึกษาในทุกๆด/าน ท้ังด/าน
อาชีวศึกษาซ่ึงในประเทศไทยยังขาดผู/มีความรู/
ระดับกลาง และขาดกําลังคนในสาขาวิชาต?าง ๆ เช?น 
วิศวกรรมศาสตร� วิทยาศาสตร� แพทยศาสตร�และ
สถาปeตยกรรมศาสตร�   

แผนพัฒนาการศึกษาแห?งชาติ ฉบับท่ี 2  
(พ.ศ.2510-2514) 

มุ?งปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ท้ังในเรื่องหลักสูตร 
แบบเรียน อาคารเรียน คุณวุฒิครู ส?งเสริมการศึกษาใน
โรงเรียนเอกชน มุ?งเน/นคุณภาพการศึกษา และการจัด
การศึกษาต/องสอดคล/องกับความต/องการกําลังคน 

แผนพัฒนาการศึกษาแห?งชาติ ฉบับท่ี 3  
(พ.ศ.2515-2519) 

มุ?งเน/นการปรับปรุงคุณภาพและการขยายปริมาณ
การศึกษา ตลอดจนการผลิตกําลังคนในระดับต?าง ๆ 
เพ่ือให/สนองความต/องการของการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ  รวมท้ังเน/นการจัดการศึกษา
อย?างประหยัด และเกิดประโยชน�มากท่ีสุด 

แผนพัฒนาการศึกษาแห?งชาติ ฉบับท่ี 4 
 (พ.ศ.2520-2524) 

ยึดถือความม่ันคง ความปลอดภัยของชาติเปDนหลัก
เบื้องต/นในการพัฒนา เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมเปDนอย?างมาก ท้ังนี้การจัด
การศึกษาท่ีมุ?งสร/างความเปDนธรรมในสังคม ลดความ
เหลี่ยมล้ําของบุคคลในทางเศรษฐกิจ 
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ตารางท่ี 4 สรุปสาระสําคัญแผนพัฒนาการศึกษาแห?งชาติ (ต?อ) 
 

แผนพัฒนาการศึกษาแห?งชาติ สาระสําคัญ 
แผนพัฒนาการศึกษาแห?งชาติ ฉบับท่ี 5 
 (พ.ศ.2525-2529) 

เน/นเร?งรัดพัฒนาการศึกษาท้ังในด/านปริมาณและ
คุณภาพมุ?งเสริมสร/างบุคคลให/มีความรู/ ความคิด และ
ความสามารถในการประกอบอาชีพ มีจริยธรรม 
คุณธรรม ตลอดจนมีพลานามัยท่ีสมบูรณ� 

แผนพัฒนาการศึกษาแห?งชาติ ฉบับท่ี 6 
(พ.ศ.2530-2534) 

มีวัตถุประสงค�เพ่ือพัฒนาบุคคลให/มีความรู/ ความคิด 
คุณธรรม พลานามัยท่ีสมบูรณ� มีทักษะในการประกอบ
อาชีพ เปDนสมาชิกท่ีดีของสังคม และเปDนกําลังในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นอกจากนี้มี
การกําหนดนโยบายในด/านการศึกษา ซ่ึงประกอบด/วย 
การศึกษาเพ่ือชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ความเสมอภาคทางการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต  

แผนพัฒนาการศึกษาแห?งชาติ ฉบับท่ี 7 
(พ.ศ.2535-2539) 

เน/นให/พลเมืองมีคุณธรรม จริยธรรม ปeญญา และมี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ� มีความรู/และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ สามารถพ่ึงตนเองและดํารงชีวิตได/
อย?างปกติสุขภายใต/การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปDนประมุข 

แผนพัฒนาการศึกษาแห?งชาติ ฉบับท่ี 8 
(พ.ศ.2540-2544) 

เปDนแผนท่ีมีความคล/ายคลึงกับแผนท่ี 6 และ 7 แต?มีสิ่ง
ท่ีเพ่ิมเติม คือ การเน/นการสร/างความก/าวหน/าและ
ม่ันคงของเศรษฐกิจไทยในประชาคมโลกบนฐานแห?ง
ความเปDนไทย 

แผนพัฒนาการศึกษาแห?งชาติ ฉบับท่ี 9 
(พ.ศ.2545-2549) 

มุ?งเน/นให/ผู/เรียนเก?ง ดี มีสุข โดยพัฒนาคนอย?างรอบ
ด/านสร/างสังคมไทยให/เปDนสังคมคุณธรรม ภูมิปeญญา 
และการเรียนรู/ พัฒนาสภาพแวดล/อมของสังคม 

แผนพัฒนาการศึกษาแห?งชาติ ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2552-2559) 

เน/นการกระจายการศึกษา ความเสมอภาคทางการศึกษา 
โดยมุ?งเน/นให/ผู/เรียนได/รับการศึกษาอย?างท่ัวถึง 

แผนพัฒนาการศึกษาแห?งชาติ ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ.2555-2559) 

มุ?งเน/นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู?
สากล เสริมสร/างโอกาสทางการศึกษาให/แก?ประชาชน
อย?างเท?าเทียม และพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล และส?งเสริมการมีส?วนร?วมของทุก
ภาคส?วน 
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            แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ถือเปDน
แผนแม?บทหลักในการพัฒนาประเทศที่มีหลักการสําคัญคือ  ยึดคนเปDนศูนย�กลางของการพัฒนา  
มุ?งสร/างคุณภาพชีวิตท่ีดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนให/มีความเปDนคนท่ีสมบูรณ� มีวินัย ใฝ�รู/ มีความรู/ มี
ทักษะ มีความคิดสร/างสรรค� มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต?อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม  ภายใต/
วิสัยทัศน� “มุ?งพัฒนาผู/เรียนให/มีความรู/คู?คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม” มีการกําหนด
ยุทธศาสตร�ดังนี้ (สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห?งชาติ, 2559) 

   ยุทธศาสตร�ท่ี 1 ยุทธศาสตร�พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ท่ีมุ?งหวังให/คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ/มกันต?อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ประเทศในอนาคตซ่ึงตอบสนองการพัฒนาในด/านคุณภาพและด/านการตอบโจทย�บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง  

   ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ยุทธศาสตร�ผลิต พัฒนาครู คณาจารย�และบุคลากรทางการศึกษาท่ี
มุ?งหวังให/มีการผลิตครูได/สอดคล/องกับความต/องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทและมี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช/ศักยภาพในการสอนได/อย?างเต็มท่ี ซ่ึงตอบสนองการพัฒนาใน
ด/านคุณภาพ 

    ยุทธศาสตร�ที่ 3 ยุทธศาสตร�ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล/องกับ
ความต/องการของการพัฒนาประเทศท่ีมุ?งหวังให/กําลังคนได/รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร/าง
ศักยภาพการแข?งขันของประเทศและมีองค�ความรู/ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอย?างยั่งยืน ซ่ึงตอบสนองการพัฒนาในด/านคุณภาพและด/านการตอบโจทย�บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง  

 ยุทธศาสตร�ท่ี 4 ยุทธศาสตร�ขยายโอกาสการเข/าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู/
อย?างต?อเนื่องตลอดชีวิตท่ีมุ?งหวังให/การบริการการศึกษาแก?ผู/เรียนทุกกลุ?มทุกวัยในระดับท่ีเหมาะสม
กับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนท่ีซ่ึงตอบสนองการพัฒนาในด/านการเข/าถึงการให/บริการและด/านความ
เท?าเทียม  
 ยุทธศาสตร� 5  ยุทธศาสตร�ส?งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาท่ี
มุ?งหวังให/คนไทยได/รับโอกาสในการเรียนรู/อย?างต?อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช/เทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึง
ตอบสนองการพัฒนาในด/านการเข/าถึงการให/บริการด/านความเท?าเทียมและด/านประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร� 6 ยุทธศาสตร�พัฒนาระบบบริหารจัดการและส?งเสริมให/ทุกภาคส?วนมีส?วนร?วม
ในการจัดการศึกษาที่มุ?งหวังให/มีการใช/ทรัพยากรทั้งด/านงบประมาณและบุคลากรได/อย?างคุ/มค?า 
ไม?เกิดการสูญเปล?า และมีความคล?องตัวซ่ึงตอบสนองการพัฒนาในด/านประสิทธิภาพ 
 สรุป แผนพัฒนาการศึกษาแห?งชาติเปDนแผนท่ีจัดทําข้ึนมาเพ่ือให/สอดคล/องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติซึ่งเปDนแผนระยะ 5 ปy โดยแผนพัฒนาการศึกษาแห?งชาติ ฉบับท่ี 1 
เน/นหนักด/านการพัฒนาการศึกษาในทุกๆ ด/าน แผน ฯ ฉบับที่ 2 มุ?งปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
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ส?งเสริมการศึกษาในโรงเรียนเอกชน แผนฯ ฉบับที่ 3 มุ?งเน/นการปรับปรุงคุณภาพและการขยาย
ปริมาณการศึกษา แผน ฯ ฉบับท่ี 4 เน/นการจัดการศึกษาท่ีมุ?งสร/างความเปDนธรรมในสังคม ลดความ
เหลี่ยมล้ําของบุคคลในทางเศรษฐกิจ แผน ฯ ฉบับท่ี 5 เน/นเร?งรัดพัฒนาการศึกษาท้ังในด/านปริมาณ
และคุณภาพ แผน ฯ ฉบับที่ 6- ฉบับ 8 มีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาบุคคลให/มีความรู/ ความคิด 
คุณธรรม พลานามัยท่ีสมบูรณ� มีทักษะในการประกอบอาชีพ เปDนสมาชิกท่ีดีของสังคม แผน ฯ ฉบับท่ี 9 
มุ?งเน/นให/ผู/เรียนเก?ง ดี มีสุข แผน ฯ ฉบับที่ 10 เน/นการกระจายการศึกษา ความเสมอภาคทาง
การศึกษา แผนฯ ฉบับท่ี 11 มุ?งเน/นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู?สากล สร/างความ
เท?าเทียมทางการศึกษา และพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล รวมท้ังส?งเสริมการมี
ส?วนร?วมของทุกภาคส?วน  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ ฉบับท่ี 12 มุ?งสร/างคุณภาพชีวิต
ท่ีดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนให/มีความเปDนคนที่สมบูรณ� มีวินัย ใฝ�รู/ มีความรู/ มีทักษะ มีความคิด
สร/างสรรค� มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบต?อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม   
 สาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.
2560-2564) 
 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เน/นให/
ผู/เรียนได/รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู/ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพอย?างท่ัวถึง เท?าเทียม และมี
คุณธรรม จริยธรรม ความเปDนพลเมือง พลโลก โดยทุกภาคส?วนสังคมมีส?วนร?วมรับผิดชอบผลลัพธ�การ
พัฒนาศักยภาพผู/เรียน ด/วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ และ
การเรียนรู/ และคุณภาพ มาตรฐานของข/าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีสอดคล/องกับ
สมรรถนะวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ความก/าว หน/าของผู/เรียน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปDนแนวทางการขับเคลื่อนที่สาคัญ โดยได/จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซ่ึงมีสาระสําคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2560)  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5 สรุปสาระสําคัญของแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12  
 

ประเด็น สาระสําคัญ 
1. วิสัยทัศน� “การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู/เรียนได/รับ

การเรียนรู/ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

2. เป^าประสงค�รวม 1. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
2. ผู/เรียนได/รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู/
ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ อย?างท่ัวถึง และเท?าเทียม 
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ตารางท่ี 5 สรุปสาระสําคัญของแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (ต?อ) 
 

ประเด็น สาระสําคัญ 
3. ตัวชี้วัดเป^าประสงค�รวม 1. คะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

ตามคํารับรอง การปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
2. ร/อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร?งใสของการดําเนินงานของหน?วยงาน  
3. ร/อยละของกําลังแรงงานท่ีสาเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต/นข้ึนไป  

 4.ร/อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  
(O-NET)  
5. ร/อยละคะแนนเฉลี่ยของผู/เรียนท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ความเปDนพลเมืองและพลโลก 

4. ประเด็นยุทธศาสตร�และกลยุทธ�  
1) ประเด็นยุทธศาสตร�พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให/มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ�  
1.พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให/มี
ประสิทธิภาพ  
 2. เร?งรัด ปรับปรุง แก/ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และข/อบังคับให/เอ้ือต?อการปฏิบัติงาน  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณให/มี
ประสิทธิภาพสูง  

2) ประเด็นยุทธศาสตร�พัฒนาและส?งเสริมการนํา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช/ในการบริหาร            
การบริการ และการเรียนรู/อย?างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ�  
1. พัฒนาระบบเครือข?ายอินเทอร�เน็ตเพ่ือ
การศึกษาให/ครอบคลุมและมีเสถียรภาพ 
ตอบสนองความต/องการใช/งาน  
2. พัฒนาระบบฐานข/อมูลกลางด/านการศึกษา
ของประเทศให/เปDนเอกภาพ เปDนปeจจุบันและทัน
ต?อการใช/งาน 
3. สร/างสื่อ คลังสื่อ และแหล?งเรียนรู/ดิจิทัลท่ี
สามารถเข/าถึงได/ง?ายและสะดวก   
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ตารางท่ี 5 สรุปสาระสําคัญของแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (ต?อ) 
 

ประเด็น สาระสําคัญ 
 4. พัฒนาและส?งเสริมการใช/เทคโนโลยีดิจิทัลใน

กระบวนการทํางานและการบริการให/มี
ประสิทธิภาพ  
5. จัดหาทรัพยากรพ้ืนฐานด/านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือใช/ในการบริหาร การบริการ และการเรียนรู/ 
อย?างพอเพียง ท่ัวถึงและเหมาะสมกับการ
แสวงหาความรู/และจัดการองค�ความรู/อย?าง
ต?อเนื่อง 

3) ประเด็นยุทธศาสตร�พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

กลยุทธ�  
1. พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการ
สอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การ
นิเทศ การวัด ประเมินผลให/ทันกับความก/าวหน/า
และการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ สอดคล/องกับ
ความต/องการของกลุ?มเป^าหมาย และทิศทางการ
พัฒนาประเทศ  
 2. ส?งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเปDน
พลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร/างอาชีพ สร/าง
ความสมานฉันท� และเสริมสร/างความม่ันคงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต/  
 4. พัฒนางานวิจัยเพ่ือสร/างองค�ความรู/สู?การ
พัฒนาการศึกษา  
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ตารางท่ี 5 สรุปสาระสําคัญของแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (ต?อ) 
 

ประเด็น สาระสําคัญ 
4) ประเด็นยุทธศาสตร�ส?งเสริมการมีส?วนร?วมจาก
ทุกภาคส?วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู/ตลอดชีวิต 

กลยุทธ�  
1. ส?งเสริมให/ทุกภาคส?วนมีส?วนร?วมในการจัด 
และสนับสนุนการจัดการศึกษา  
 2. สนับสนุนให/ผู/เรียนได/รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ท้ังในระบบและนอกระบบ ให/ผู/เรียนตามสิทธิท่ี
กําหนดไว/  
 3. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให/
ผู/เรียนสามารถเข/าถึงโอกาสทางการเรียนรู/ได/
อย?างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และ
เป^าหมาย  

5) ประเด็นยุทธศาสตร�พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลของข/าราชการ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให/มีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ�  
1. พัฒนากฎ ระเบียบหลักเกณฑ�การบริหารงาน
บุคคลของข/าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให/สอดคล/องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
2. ปรับปรุงระบบการประเมินวิทยฐานะและ
สมรรถนะครูให/สัมพันธ�กับผลสัมฤทธิ์ของผู/เรียน 
3. พัฒนาข/าราชการ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให/มีประสิทธิภาพด/วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
รวมท้ังนําเทคโนโลยีมาใช/ในกระบวนการพัฒนา                     

 
 สรุป แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) มี
สาระสําคัญ คือ เน/นให/ผู/เรียนได/รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู/ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพอย?างท่ัวถึง 
เท?าเทียม และมีคุณธรรม จริยธรรม ความเปDนพลเมือง พลโลกและส?งเสริมให/ทุกภาคส?วนเข/ามามีส?วนร?วม
ในการพัฒนาศักยภาพของผู/เรียน โดยใช/เทคโนโลยี ระบบบริหารจัดการ และบุคลากรทางการศึกษา 
โดยกําหนดยุทธศาสตร�ในการพัฒนา 5 ด/าน ได/แก? ยุทธศาสตร�ท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให/มี
ประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร�ที่ 2 พัฒนาและส?งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช/ในการบริหาร 
การบริการ และการเรียนรู/อย?างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร�ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ยุทธศาสตร�ท่ี 4 ส?งเสริมการมีส?วนร?วมจาก
ทุกภาคส?วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู/ตลอดชีวิต และยุทธศาสตร�ท่ี 5 พัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลของข/าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให/มีประสิทธิภาพ  
 สรุปสาระสําคัญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห%งชาต ิพ.ศ.2542 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห?งชาติ พ.ศ.2542 เกิดข้ึนจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ท้ังนี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห?งชาติ พ.ศ.2542 มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 ความมุ?งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเจตนารมณ�ในการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคนไทยให/เปDนมนุษย�ท่ีสมบูรณ� ท้ังร?างกาย จิตใจ สติปeญญา ความรู/ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู?ร?วมกับผู/อ่ืนได/อย?างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2559) 
  หลักการในการจัดการศึกษาเน/นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ให/สังคมมีส?วนร?วม
ในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู/ให/เปDนไปอย?างต?อเนื่อง ในด/านการ
จัดระบบ โครงสร/างและกระบวนการจัดการศึกษา โดยมีสาระสําคัญ คือ เน/นความเปDนเอกภาพด/าน
นโยบายและความหลากหลายในการปฏิบัติ  เน/นการกระจายอํานาจไปสู?เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา 
และองค�กรปกครองส?วนท/องถ่ิน มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพ 
ส?งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู และการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย?างต?อเนื่อง การระดมทรัพยากร
จากแหล?งต?าง ๆ มาใช/ในการจัดการศึกษา และเน/นการมีส?วนร?วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค�กร
ปกครองส?วนท/องถ่ิน และองค�กรอ่ืน ๆ  
 สรุป  พระราชบัญญัติการศึกษาแห?งชาติ พ.ศ.2542 แก/ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 มีสาระสําคัญ คือ การจัดการศึกษาต/องเปDนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให/เปDน
มนุษย�ท่ีสมบูรณ� ท้ังร?างกาย จิตใจ สติปeญญา ความรู/ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิตสามารถอยู?ร?วมกับผู/อ่ืนได/อย?างมีความสุข ให/บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม?น/อยกว?าสิบสองปy ท่ีรัฐต/องจัดให/อย?างท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไม?เก็บค?าใช/จ?าย  
การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และการจัดการศึกษาต/องยึดหลักว?าผู/เรียนมีความสําคัญท่ีสุด ผู/เรียนทุกคนสามารถเรียนรู/
และพัฒนาตนเองได/ ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต/องส?งเสริมให/ผู/เรียนได/พัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ และการจัดการศึกษาต/องเน/นท้ังความรู/ คุณธรรม และ กระบวนการเรียนรู/ ในเรื่อง
สาระความรู/ ให/บูรณาการความรู/และทักษะด/านต?าง ๆ ให/เหมาะสมกับแต?ละระดับการศึกษา 
 
 



79 

4. แนวคิดท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารสถานศึกษา 
 การบริหารสถานศึกษาเปDนเรื่องท่ีมีความสําคัญอย?างยิ่ง เพราะเปDนเรื่องท่ีเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของผู/บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในส?วนท่ีเก่ียวข/องกับองค�การโดยมุ?งไปท่ีความสําเร็จ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให/เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู/เรียน    

4.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
    จากความสําคัญของการบริหารการสถานศึกษาทําให/มีนักวิชาการจํานวนมากได/ให/
ความหมายของการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 
  ยุกตนันท� หวานฉํ่า (2555: 11)  ให/ความหมายของการบริหารสถานศึกษา หมายถึง 
กระบวนการในการทํางาน โดยมีผู/บริหารสถานศึกษาปฏิบัติภารกิจอย?างเปDนระบบในสถานศึกษาท่ี
ดําเนินการ 4 ด/าน คือ ด/านการบริหารงานวิชาการ  ด/านการบริหารงบประมาณ  ด/านการบริหารงาน
บุคคล และด/านบริหารท่ัวไป 
  มนทิพย�  ทรงกิติพิศาล (2552: 33)  ได/กล?าวถึงการบริหารสถานศึกษา หมายถึง 
การจัดการส?งเสริม ช?วยเหลือซึ่งกันและกันของผู/ที่เกี่ยวข/องที่จะผลักดัน ให/แผนยุทธศาสตร�ของ
สถานศึกษาบรรลุตาม วัตถุประสงค�และเป^าหมายท่ีวางไว/  
  อุบล เพียรพิทักษ� (2548: 13) กล?าวว?า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การบริหารงาน
ในสถานศึกษาทุกๆ ด/าน สําหรับรูปแบบและวิธีการในการบริหารงานแต?ละสถานศึกษาจะแตกต?างกัน
ไปตามความรู/ความสามารถในการใช/ศาสตร�และศิลป�ในการบริหารงานของผู/บริหารแต?ละภารกิจของ
ผู/บริหารสถานศึกษา 
  บุญจันทร� จันทร�เจียม (2548: 13) ได/ให/ความเห็นว?า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง 
การปฏิบัติภารกิจของผู/บริหารสถานศึกษาอย?างเปDนระบบในด/านการบริหารวิชาการ การบริหาร 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไปให/บรรลุวัตถุประสงค�ตามท่ีสถานศึกษาได/
กําหนดไว/ 
   สรุป การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการทํางานของผู/บริหารสถานศึกษา
ในการใช/ความรู/ความสามารถเพ่ือการวางแผนให/การบริหารงานบรรลุตามวัตถุประสงค�และเป^าหมาย
ท่ีตั้งไว/  

4.2 แนวคิดท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารสถานศึกษา 
  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา มีความสําคัญมากในการ
จัดการส?งเสริม ช?วยเหลือให/การบริหารจัดการของสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค�และเป^าหมาย
ท่ีวางไว/  จากการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข/องสามารถสรุปได/ดังนี้   
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  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห?งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก/ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได/กําหนดสาระสําคัญไว/ในมาตรา 39 ว?าให/กระทรวงกระจาย
อํานาจการบริหาร  และการจัดการศึกษา โดยแบ?งขอบข?ายงานบริหารสถานศึกษาไว/ 4  ด/าน  คือ   
ด/านการบริหารวิชาการ ด/านการบริหารงบประมาณ ด/านการบริหารงานบุคคล และ ด/านการบริหารท่ัวไป  
(สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห?งชาติ, 2553: 14) 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2550: 30 – 32) ได/กําหนดว?าการบริหารจัดการของสถานศึกษา
ของรัฐมีหน/าท่ีให/บริการการศึกษาแก?ประชาชน จึงนําหลักการว?าด/วยบริหารกิจการบ/านเมืองและ
สังคมท่ีดีมาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร/างความเข/มแข็งให/กับโรงเรียนท่ี
เปDนนิติบุคคล ซ่ึงหลักกการดังกล?าว ได/แก? 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร?งใส 
4)  หลักการมีส?วนร?วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ/มค?า  
  Kimbrough and Nunnery (1976: 164)  ได/แบ?งงานบริหารสถานศึกษาเปDน 8 งาน
ด/วยกัน คือ 1) งานบริหารหลักสูตรและการสอน 2) งานบริหารเศรษฐกิจการศึกษา 3) งานธุรการ 
4) งานบริหารบุคคล 5) งานกิจการนักเรียน 6) งานสภาวะผู/นําในด/านความสัมพันธ�กับชุมชน 7) งานด/าน
การประเมินผลการวิจัย และ  8) งานสร/างความเชื่อถือจากประชาชน  
  Campbell and Others (1972) ศึกษาถึงงานบริหารสถานศึกษาไว/ และให/ความเห็น 
งานการบริหารสถานศึกษา มีงานสําคัญ ๆ อยู? 6 ประการคือ 1) งานด/านหลักสูตรและการสอน 
2) งานบริหารบุคลากร  3) งานกิจกรรมนักเรียน 4) งานอาคารสถานท่ี 5) งานงบประมาณและธุรการ  
และ 6) งานสัมพันธ�ชุมชน 
  Sergiovanni and Others (1980) ได/สนอแนะว?างานการบริหารสถานศึกษา 
ควรประกอบไปด/วยงานสําคัญ 8 ประการคือ  1) งานสัมพันธ�กับชุมชน  2) งานกิจกรรมนักเรียน  
3) งานหลักสูตรการสอน  4) งานบริหารบุคลากร 5) งานอาคารสถานท่ี 6) งานธุรการ 7) งานพัฒนา
บุคลากร และ  8) งานประเมินผล  
  จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข/องกับการบริหารสถานศึกษาท่ีกล?าวมาข/างต/น ผู/วิจัย
ได/แสดงการเปรียบเทียบ ดังตารางท่ี 6  
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ตารางท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบแนวคิด/ทฤษฎีท่ีเก่ียวข/องกับการบริหารสถานศึกษา 
 

          แนวคิด 
 
ประเด็น 

พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห?งชาต ิ

พ.  ศ.  2542 

Kimbrough and 
Nunnery 

Campbell and 
Others 

Sergiovanni and 
Others 

1.  งานด/านวิชาการ / 
หลักสตูร 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

2. งานด/านงบประมาณ ⁄  ⁄  
3. งานด/านบุคลากร ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
4.  งานด/านบริหารท่ัวไป ⁄    
5.  งานกิจการนักเรียน  ⁄ ⁄ ⁄ 

6.  งานสัมพันธ�ชุมชน  ⁄ ⁄  
7.  งานการประเมินผล /
ประเมินผลวิจัย 

 ⁄  ⁄ 

8.  งานอาคารสถานท่ี   ⁄ ⁄ 
9.  งานธุรการ  ⁄ ⁄ ⁄ 
10.  งานบริหาร
เศรษฐกิจการศึกษา 

 ⁄   

11.  งานสร/างความ
เช่ือถือจากประชาชน 

 ⁄   

 

  จากตารางท่ี 6 จะพบว?าองค�ประกอบการบริหารสถานศึกษาท่ีสอดคล/องกันของ
นักวิชาการมากท่ีสุด ได/แก? การบริหารงานวิชาการและหลักสูตร การบริหารงานบุคคล  รองลงมา 
คือ งานกิจการนักเรียน งานสัมพันธ�ชุมชน งานธุรการ งานด/านงบประมาณ งานด/านประเมินผลและวิจัย 
และงานอาคารสถานท่ี 
       อย?างไรก็ตามเม่ือพิจารณาแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห?งชาติ พ.ศ.2542 
และท่ีแก/ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 อธิบายถึงการบริหาร
สถานศึกษา ประกอบด/วย ด/านการบริหารวิชาการ ด/านการบริหารงบประมาณ ด/านการบริหารงาน
บุคคล  และด/านการบริหารท่ัวไป  ซ่ึงสอดคล/องกับการเปรียบเทียบแนวคิดท่ีเก่ียวข/องกับการบริหาร
สถานศึกษาตามตารางท่ี 6 ท้ังนี้เพราะงานสัมพันธ�ชุมชนกับงานประเมินผลและวิจัยจะรวมอยู?กับด/าน
วิชาการ ส?วนงานธุรการจะรวมอยู?กับงานด/านงบประมาณ ในขณะท่ีด/านการบริหารท่ัวไป จะรวมถึง
งานกิจการนักเรียน และงานอาคารสถานท่ี   
                สรุป การบริหารสถานศึกษาประกอบด/วยงานหลัก 4 งาน คือ งานด/านวิชาการ 
งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารท่ัวไป 
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5. การปฏิรูปการศึกษาและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศไทย 
 การปฏิรูปการศึกษาเปDนสิ่งท่ีจําเปDนในทุกสังคมโดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือทําให/การศึกษามี
แนวโน/มการปรับปรุงพัฒนา การเปลี่ยนแปลงแก/ไขเพ่ือให/เกิดสิ่งท่ีดีข้ึน รวมท้ังเปDนการแก/ไขข/อผิดพลาด
ในอดีตเพ่ือพัฒนาสู?แนวทางท่ีดีข้ึน การปฏิรูปเปDนกระบวนการที่มีขั้นตอนและมีการพัฒนาแบบค?อย
เปDนค?อยไป ไม?มีการใช/ความรุนแรง จึงนําไปสู?การเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนและได/รับความเห็นชอบจากสังคม 

5.1 ความหมายการปฏิรูปการศึกษา  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห?งชาติ พ.ศ.2542 ได/อธิบายการปฏิรูปการศึกษา คือ 
การปฏิรูปการเรียนรู/ โดยมีจุดมุ?งหมายสําคัญเพ่ือให/เกิดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู/ของคน
ในชาติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของคนไทยให/นําไปสู?การพัฒนาท่ียั่งยืน 
  วิทยา เชียงกุล (2553) อธิบาย การปฏิรูปการศึกษา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงการ
จัดการศึกษาหรือกระบวนการเรียนการสอนให/มีคุณภาพและให/มีความเปDนธรรมอย?างก/าวกระโดด 
โดยผู/นําต/องทําการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร/างการบริหารจัดการเพ่ือบรรลุเป^าหมายอย?างแท/จริง  
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงต/องให/ความสําคัญกับ การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระท่ีเปDนหัวใจสําคัญ และ
การเพ่ิมเติมโครงการจากการจัดการศึกษาปกติไม?เกิดผลต?อปฏิรูปการศึกษาอย?างแท/จริง 
  พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺ โต) (2541) ได/กล?าวถึง คําว?า “ปฏิรูป” มีสอง
ความหมาย คือ 1) ทําให/กลับเข/ารูปเดิม ปรับรูป หรือปรับให/เข/าท่ี ซ่ึงอาจเกิดจากการความคลาดเคลื่อน
จึงต/องทําให/กลับเข/าท่ีเดิม 2) ทําให/เหมาะสม หมายความว?า ปรับแก/ให/เหมาะสมกับสภาพท่ีเปDนอยู?
เพ่ือให/ได/ผลดีตามวัตถุประสงค� ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษา จึงอาจมีความหมายได/ท้ังสองอย?าง ถ/า
จะให/เปDนสังคมแห?งการเรียนรู/ให/มีการเรียนรู/ตลอดชีวิต การปฏิรูปการศึกษาจะกลับไปเปDนการ
ปฏิรูปในความหมายแรก คือ กลับเข/ารูปแบบเดิม เพราะสังคมแห?งการเรียนรู/และการสร/างบุคคล
แห?งการเรียนรู/ได/สร/างคําศัพท�ใหม?ข้ึนมา แต?บุคคลแห?งการเรียนรู/คือนักเรียนเปDนศัพท�เก?าท่ีสุด การ
ปรับให/กลับเข/าสู?รูปเดิม คือ มนุษย�ต/องเรียนรู/และพัฒนา (พระธรรมปlฎก (ป.อ.ปยุตฺ โต), 2541: 10) 
  สรุป การปฏิรูปการศึกษา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาท้ัง
ในด/านโครงสร/าง เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนรู/ รวมท้ังการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน�เพ่ือให/
การศึกษามีแนวโน/มพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีและเหมาะสม แก/ไขข/อผิดพลาดในอดีตเพ่ือสร/างสังคมสู?
ความยั่งยืน 

5.2 การปฏิรูปการศึกษาของไทย 
  การปฏิรูปการศึกษาของไทยต้ังแต?อดีตจนปeจจุบันเกิดข้ึนมาแล/ว 4 ครั้ง โดยครั้งแรก
เกิดข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล/าเจ/าอยู?หัว โดยมีมีหัวใจของการปฏิรูปคือ การมุ?งสร/าง
ความทันสมัยและการดํารงไว/ซ่ึงความเปDนเอกราชของชาติ การปฏิรูปครั้งท่ี 2 เกิดข้ึนเม่ือ พ.ศ.2520 
ภายหลังเกิดเหตุการณ� 14 ตุลาคม 2516 อันเปDนสืบเนื่องมาจากการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
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โดยการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้มุ?งสร/างการศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม การปฏิรูปครั้งท่ี 3 เกิดข้ึนในปy 
พ.ศ.2542 ซ่ึงถือเปDนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีหนึ่ง (พ.ศ.2542-2552) โดยมีการตราพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห?งชาติ พ.ศ.2542 และแก/ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 โดยมุ?งเน/นการสร/างสังคมแห?ง
การเรียนรู/ในกระแสโลกาภิวัตน� ควบคู?ไปกับการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน และการปฏิรูปการศึกษาครั้งท่ี 4 ปy พ.ศ.2552 ซ่ึงถือเปDนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
(พ.ศ.2552-251) โดยการปฏิรูปครั้งนี้เน/นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรู/ การส?งเสริมการมีส?วนร?วมในทุกภาคส?วน เพ่ือให/คนไทยเกิดการเรียนรู/
ตลอดชีวิต (อัญญรัตน�  นาเมือง, 2553: 112; สาธิต วงศ�อนันต�นนท�, 2557: 5) 
  สาระสําคัญการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-251) มีสาระสําคัญ 
ดังปรากฏรายละเอียดในตารางท่ี 7 (กระทรวงศึกษาธิการ, สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)  
 
ตารางท่ี 7 สรุปสาระสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 2 
 

วิสัยทัศน� เป^าหมาย สาระสําคัญ 
คนไทยได/เรียนรู/ตลอด
ชีวิตอย?างมีคุณภาพ 

ภายในปy พ.ศ.2561 มีการ
ปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู/อย?างเปDนระบบ 

1.เน/นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
เรียนรู/ของคนไทย  โอกาสทางการศึกษา
และเรียนรู/ เพ่ือพัฒนาผู/เรียน สถานศึกษา 
แหล?งเรียนรู/ สภาพแวดล/อม หลักสูตรและ
เนื้อหา พัฒนาวิชาชีพครู ให/เปDนวิชาชีพท่ีมี
คุณค?า สามารถดึงคนเก?ง คนดี และมีใจรัก
มาเปDนครูได/อย?างยั่งยืน ภายใต/ระบบ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.เพ่ิมโอกาสการศึกษาและเรียนรู/อย?าง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพ เพ่ือให/ประชาชน          
ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเข/าถึงการศึกษา
และการเรียนรู/อย?างต?อเนื่องตลอดชีวิต 
3.ใส?งเสริมการมีส?วนร?วมของประชาชนทุก
ภาคส?วนของสังคมในการบริหารและ
จัดการการศึกษาโดยเพ่ิมบทบาทของผู/ท่ี
อยู?ภายนอกระบบการศึกษาด/วย 

       ขณะท่ีอัญญรัตน� นาเมือง (2553: 119) ได/วิเคราะห�ความแตกต?างระหว?างการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ี 1 และ 2 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 8  วิเคราะห�ความแตกต?างของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 1 และ 2 
 

ประเด็น การปฏิรูปทศวรรษท่ี 1 
(พ.ศ.2542-2552) 

การปฏิรูปทศวรรษท่ี 2 
(พ.ศ.2552-2561) 

ท่ีมา 1. รัฐธรรมนูญ ปy 40 กําหนดให/มี
กฎหมายทางการศึกษา จึงเกิดเปDน
พระราชบัญญัติการศึกษาห?งชาติ 
พ.ศ.2542 

1. มีการใช/พระราชบัญญัติการศึกษา
แห?งชาติ พ.ศ.2542 แก/ไขเพ่ิมเติม 
2545 ตามเดิม 
 

การปรับโครงสร/าง 2. มีการปรับโครงสร/างกระทรวง 
ศึกษาธิการ โดยนําโรงเรียนสํากัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถม 
ศึกษาแห?งชาติรวมกับกรมสามัญศึกษา 

2. ปรับโครงสร/างกระทรวง 
ศึกษาธิการ โดยแยกระดับโรงเรียน
ประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา
ออกจากกัน 

การประกัน
คุณภาพ 

3. มีการวางระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาในทุกระดับ โดยจัดต้ัง  
สมศ.ในการประเมิน 
 

3. มีการประกันคุณภาพจาก สมศ.ใน
รอบ 3 ไม?เน/นการประเมินจากเอกสาร 
แต?จะดูประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการสอนของครู 

หลักสูตร 4. เปลี่ยนแปลงหลักสูตร จาก
หลักสูตร 2533 เปDนหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 

4. การใช/หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
 

การสอบเข/า
มหาวิทยาลัย 

5. เปลี่ยนแปลงระบบ Entrance มา
เปDนระบบ Admission โดยใช/
คะแนนเฉลี่ย +ONET/ANET ต?อมา
เปลี่ยนเปDน GAT และ PAT 

5. เปลี่ยนระบบ Entrance เข/า
มหาวิทยาลัยอีกซ่ึงยังไม?สรุปผล 
 

วิทยฐานะ 6. เปลี่ยนแปลงระบบการพัฒนาวิทย
ฐานะ ใบประกอบวิชาชีพครู/
ผู/บริหาร และการเข/าแท?งเงินเดือน 

6. ปรับเกณฑ�การประเมินวิทยฐานะ
ใหม? โดยเน/นการประเมินเชิงประจักษ�
มากกว?าประเมินเอกสาร 

ด/านอ่ืนๆ  7. พัฒนาห/องสมุด 3D (D1 หนังสือดี 
D2 บรรยากาศดี D3 บรรณารักษ�ดี) 
8. จัดให/มีโรงเรียน 3D  
D1 โรงเรียนดีใกล/บ/าน (ระดับจังหวัด)  
D2 โรงเรียนดีใกล/บ/าน (ระดับอําเภอ)  
D3 โรงเรียนดีใกล/บ/าน (ระดับตําบล) 
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ตารางท่ี 8  วิเคราะห�ความแตกต?างของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 1 และ 2 (ต?อ) 
 

ประเด็น การปฏิรูปทศวรรษท่ี 1 
(พ.ศ.2542-2552) 

การปฏิรูปทศวรรษท่ี 2 
(พ.ศ.2552-2561) 

  9. นโยบาย 3D โดยให/ทุกสถาบันเน/น 
 Democracy คือ การส?งเสริม
ประชาธิปไตย 
 Decency คือ ให/นักเรียนมีสมบัติดี  
 Drug-free คือ ให/โรงเรยีนปลอดยาเสพติด  
10. พัฒนาครูท้ังระบบ โดยจัดเกรดครู 
A/B/C 

 
ท่ีมา: อัญญรัตน� นาเมือง, "การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย," Princess of  Naradhivas 
University Journal 2, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2553): 119. 
 

    สรุป  การปฏิรูปการศึกษาของไทยในยุคแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล/า
เจ/าอยู?หัวมีจุดมุ?งหมายเพ่ือสร/างความทันสมัยและการดํารงไว/ซ่ึงความเปDนเอกราชของชาติ การปฏิรูป
ครั้งท่ี 2 ภายหลังเกิดเหตุการณ� 14 ตุลาคม 2516 เน/นการศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม การปฏิรูปครั้งท่ี 3 
เกิดข้ึนในปy พ.ศ.2542 ซ่ึงถือเปDนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีหนึ่ง (พ.ศ.2542-2552) โดยมุ?งเน/น
การสร/างสังคมแห?งการเรียนรู/ในกระแสโลกาภิวัตน� ควบคู?ไปกับการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน และการปฏิรูปการศึกษาครั้งท่ี 4 ปy พ.ศ.2552  ซ่ึงถือเปDนการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-251) โดยการปฏิรูปครั้งนี้เน/นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

5.3 ข�อเสนอแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไทย 
       จากการท่ีประเทศไทยได/ใช/เวลาในการพัฒนาการศึกษามาเปDนระยะเวลาอัน
ยาวนาน และมีการทุ?มงบประมาณจํานวนมากในด/านการศึกษา แต?ผลลัพธ�ท่ีได/คือประเทศไทยยังคง
จัดอยู?ในกลุ?มประเทศท่ีมีฐานะปานกลาง และคุณภาพการศึกษาเปDนรองอีกหลายประเทศใน
ประชาคมอาเซียน ด/วยเหตุนี้จึงมีนักวิชาการจํานวนมากได/เสนอข/อคิดเห็นท่ีเปDนประโยชน�ในด/านการ
พัฒนาการศึกษาของไทยเพ่ือเปDนทางออกให/กับประเทศไทย ดังนี้ 
  สาธิต  วงศ�อนันต�นนท� (2557:  ก-ข) ได/เสนอแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไทย
ในอนาคต ไว/ดังนี้ 
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  ประการแรก  ควรมีการกําหนดประเด็นสําคัญเร?งด?วนที่ชัดเจนและจัดทําแผนให/
สอดคล/องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ โดยมีการกํานดเป^าหมายการปฏิรูปแต?ละระยะ
ให/มีความชัดเจน 
  ประการท่ีสอง  ควรจัดให/มีกลไกในการขับเคลื่อนและกํากับดูแลนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือให/เกิดความต?อเนื่อง และปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง 
  ประการท่ีสาม  ควรปลูกฝeงคนไทยให/มีลักษณะที่พึงประสงค� เช?น มีวินัย มีความ
เปDนพลเมือง การคิดวิเคราะห�และก/าวทันโลก สามารถเรียนรู/เรื่องของตนเอง เรื่องของประเทศและ
เรื่องของโลก รวมท้ังการสร/างทุนทางปeญญา 
  ประการท่ีสี่  ควรมีการสร/างระบบความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยให/โรงเรียนมีความรับผิดชอบโดยตรงกับผู/ปกครองและนักเรียน ให/โรงเรียนมีอิสระในการบริหาร
จัดการ 
  ประการท่ีห/า ควรมีการปรับปรุงหลักสูตร สื่อการสอน และการพัฒนาครู เพ่ือให/
นักเรียนเกิดการเรียนรู/อย?างเหมาะสมกับบริบทของสังคมโลกในปeจจุบัน 
  ประการสุดท/าย ควรมีการลดความเหลื่อมล้ําของคุณภาพการศึกษา โดยปรับการ
จัดสรรงบประมาณให/พ้ืนท่ีท่ีมีปeญหาทางเศรษฐกิจ และสร/างระบบให/ความช?วยเหลือโรงเรียน ครูและ
นักเรียนท่ีมีปeญหา 
  นรินทร�  สังข�รักษา (2557: 43-45) ได/สรุปภาพรวมปeญหาของระบบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานไว/อย?างน?าสนใจ ดังนี้ 
  หลักสูตรการศึกษาของไทย โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
มีลักษณะท่ีไม?ยืดหยุ?น ไม?สอดคล/องกับวิถีชีวิตในชุมชน ดังนั้นจึงควรท่ีจะมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให/
เกิดความคล?องตัวในการจัดการเรียนการสอน 
  ระบบโรงเรียน ระบบโรงเรียนของประเทศไทยมุ?งเน/นการรับใช/สังคมเมืองมากกว?า
สังคมชนบท ดังนั้นยิ่งจบการศึกษาสูงเทาไหร?จึงเหินห?างจากจากถ่ินท่ีอยู? ทําให/เกิดการอพยพเคลื่อนย/าย
คนมาชนบทเข/าสู?เมือง  ดังนั้นระบบโรงเรียนต/องมุ?งรับใช/ท้ังสังคมเมืองและสังคมชนบท ควรมีการจัด
หลักสูตรให/สอดคล/องกับความต/องการของชุมชน 
  ด/านการจัดการเรียนการสอน เน/นการให/ผู/เรียนมานั่งฟeงครูสอน การวัดผลใช/การ
สอบไล? ในด/านการเรียนจึงเน/นการท?องจํามากกว?าการคิดวิเคราะห� การสังเคราะห� และการสร/างสรรค� 
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนต/องปรับเปลี่ยนให/ผู/เรียนรู/จักการใช/ปeญญาและการสร/างสรรค� 
  บทบาทครู/อาจารย� บทบาทของครูทําหน/าที่เปDนผู/ให/ แต?เนื่องจากในปeจจุบัน
ความสัมพันธ�ระหว?างครูกับนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ครูจํานวนมากมีรายได/น/อย มีภาระหน/าท่ี
ท่ีมากข้ึน ส?งผลต?อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
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  โครงสร/างการศึกษา มีความเก่ียวข/องกับโครงสร/างทางสังคม และโครงสร/างทาง
การเมือง จึงควรมีการวางเป^าหมายทางการศึกษาเพ่ือสนองต?อมวลชนหรือประชาชนเปDนส?วนใหญ? 
และควรมีการถ?ายโอนอํานาจการจัดการศึกษา 
  ความเท?าเทียมกันในโอกาสทางการศึกษา ประเทศไทยให/ความสําคัญในเรื่องนี้น/อย 
แม/ว?าในปeจจุบันจะมีความพยายามสร/างความเม?าเทียมกันให/มากข้ึน อย?างไรก็ตามในอนาคตควรมี
การส?งเสริมด/านการศึกษาผู/ใหญ? การศึกษาพิเศษ การศึกษาสงเคราะห� การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษา
นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย เปDนต/น  
  การจัดการศึกษาเพ่ือความเปDนธรรมแก?สังคม ท้ังนี้เพราะการจัดการศึกษาของไทย
เปDนไปเพ่ือประโยชน�ของคนส?วนน/อย จึงทําให/เกิดความไม?เปDนธรรมแก?สังคม 
  ปรัชญา เป^าหมาย และนโยบายการศึกษา การจัดการศึกษาท่ีไม?ชัดเจน มีการปรับเปลี่ยน
ไปตามนโยบายผู/บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และมุ?งเน/นการจัดการศึกษาในระบบมากกว?าการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  นอกจากนี้นรินทร� สังข�รักษา (2557: 54-55) ได/เสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้ 

1. การพัฒนาองค�ประกอบด/านครู/อาจารย� ต/องมีทักษะการเรียนรู/ในศตวรรษท่ี 21 
มีทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีทักษะในด/านการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู/อย?างมี
ประสิทธิภาพ โดยการใช/สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมกับผู/เรียน มีความกระตือรือร/น
เอาใจใส? ดูแลช?วยเหลือผู/เรียนอย?างเต็มความสามารถ และเปDนแบบอย?างท่ีดี 

2. ด/านองค�ประกอบของผู/บริหารสถานศึกษา ต/องมีทักษะเช?นเดียวกับครู และสิ่งสําคัญ
คือต/องเปDนผู/นําการเปลี่ยนแปลงให/กับสถาบันการศึกษา มีการบริหารจัดการท่ีดี มีความรู/ในการพัฒนา
หลักสูตร นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู/สู?การปฏิบัติอย?างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให/เกิดประโยชน�กับ
ผู/เรียนสูงสุด โดยอาศัยความร?วมมือจากทุกฝ�าย 

3. ด/านองค�ประกอบด/านผู/เรียน ผู/เรียนต/องมีนิสัยใฝ�รู/ รักการอ?าน แสวงหาความรู/
ด/วยตนเอง มีความสามารถในการค/นคว/า มีคุณธรรม จริยธรรม รู/จักการคิดวิเคราะห�อย?างเปDนระบบ 
มีทักษะการดํารงชีวิตอยู?ในสังคมยุคใหม? มีความสามารถในการใช/เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการ
เรียนรู/ สร/างงาน สร/างอาชีพ 

4. ด/านองค�ประกอบด/านสถาบันการศึกษา ต/องเปDนสถาบันการศึกษาท่ีเปDนต/นแบบ
การพัฒนา ในระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and Mentoring เปDนโรงเรียนท่ีดีมีคุณภาพ มีบรรยากาศและ
สภาพแวดล/อมท่ีอบอุ?น ปลอดภัย มีอัตลักษณ�ท่ีโดดเด?น 

5. ด/านองค�ประกอบด/านผู/ปกครองและชุมชน ต/องให/การยอมรับ เชื่อถือ มี
ความรู/สึกร?วมเปDนเจ/าของและสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันการศึกษา  
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  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552: ก-ง) ได/สรุปสภาพปeญหาในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. สภาพปeญหาด/านผู/เรียน พบว?า ผู/เรียนขาดทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปDนต?อการเรียนรู/ 
โดยเฉพาะทักษะด/านการอ?าน การเขียน การพูดสื่อสาร การฟeง การคิดเลข ผู/เรียนมีปeญหาครอบครัว
และขาดความพร/อมในการเรียนรู/ ผู/เรียนขาดความรับผิดชอบและไม?ตั้งใจทํางาน ผู/เรียนมีเจตคติท่ี
ไม?ดี ขาดนิสัยใฝ�เรียนรู/ 

2. สภาพปeญหาด/านครู พบว?า ครูผู/สอนไม?ได/จบการศึกษาในวิชาเอกท่ีสอนโดยตรง  
ครูมีภาระงานอ่ืนนอกจากภาระงานสอน ครูมีศักยภาพไม?เพียงพอต?อการจัดการเรียนการสอน ครูต/อง
สอนหลายกลุ?มสาระการเรียนรู/ เนื่องจากครูไม?พอ ครูใช/เวลาทําผลงานวิชาการมากทําให/สนใจการ
สอนน/อยลง ครูสอนโดยไม?ใช/สื่อการสอน ครูขาดความรู/ความเข/าใจในหลักสูตรอย?างแท/จริง ครูขาดขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน ครูขาดการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนา  การพัฒนาอบรมครู
ไม?สอดคล/องกับความต/องการของครู  

3. สภาพปeญหาด/านหลักสูตร พบว?า หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความซับซ/อน 
เข/าใจยาก สถานศึกษาไม?จัดทําหลักสูตรแบบบูรณาการ สถานศึกษาจัดโครงสร/างหลักสูตรเอง ทําให/
การจัดเวลาเรียนและรายวิชาแต?ละโรงเรียนแตกต?างกัน  หลักสูตรขาดความครอบคลุมและไม?สอดคล/อง
กับสภาพของสถานศึกษา สถานศึกษาไม?ได/จัดทําหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู/ด/วยตนเอง 
แต?ใช/เอกสารของกระทรวง 

4. สภาพปeญหาด/านการจัดการเรียนการสอน พบว?า สถานศึกษาบางแห?งมีการ
จัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู/เรียน การจัดการเรียนการสอนของครูส?วนใหญ?เน/นการบรรยาย 
มีการใช/สื่อนวัตกรรมการสอนน/อย  ครูส?วนใหญ?จัดทําแผนการเรียนรู/ แต?ไม?ได/จัดการเรียนรู/ตามแผน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม?ได/ฝ{กให/ผู/เรียนได/ศึกษาค/นคว/าจากแหล?งข/อมูลท่ีหลากหลาย  
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนไม?เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จํานวนผู/เรียนต?อห/องมากเกินไป การจัด
ชั้นเรียนแบบเรียนร?วมเปDนอุปสรรคต?อการจัดกิจกรรมการเรียนรู/ 

5. สภาพปeญหาด/านสื่อการเรียนการสอน พบว?า ครูผู/สอนส?วนใหญ?ใช/สื่อการสอนท่ี
ไม?หลากหลาย ครูขาดความรู/และทักษะในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สื่อการสอนท่ี
ได/รับจากส?วนกลางไม?ตรงกับเนื้อหาและความต/องการของครู สถานศึกษาขนาดเล็กขาดแคลนสื่อและ
อุปกรณ�การสอน สื่อและเทคโนโลยีท่ีใช/ในการเรียนการสอนไม?เหมาะสมกับผู/เรียน 

6. สภาพปeญหาด/านการวัดผลและประเมินผล พบว?า ครูใช/วิธีการวัดผลและ
ประเมินผลไม?เหมาะสม นโยบายท่ีไม?ให/ผู/เรียนติด 0 หรือ ติด ร และการเรียนซํ้ามีผลต?อคุณภาพการ
เรียนการสอน  ครูขาดทักษะในการสร/างและหาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
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  สรุป  ข/อเสนอแนะแนวทางการการปฏิรูปการศึกษาของไทย ต/องมีการปรับปรุง
คุณภาพของผู/เรียน แก/ไขปeญหาบุคลากรทางการศึกษา การปรับปรุงหลักสูตรให/เหมาะสมกับสภาพแวดล/อม
ท่ีมีความเปDนพลวัต  ปรับเปลี่ยนกระบวนการในการจัดการเรียนรู/ให/มีความหลากหลาย และปรับปรุง
ระบบการวัดผลและประเมินผลให/สอดคล/องกับกระบวนการจัดการเรียนรู/ท่ีมีความหลากหลาย  

5.4 ทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศไทย 
  นับต้ังแต?การปฏิรูปการศึกษาในรอบท่ี 1 สู?รอบท่ี 2 ในด/านการศึกษามีการพัฒนา
โครงการและนโยบายใหม?อย?างต?อเนื่อง กล?าวคือ  

5.4.1 การพัฒนาโรงเรียนในฝeน (Lab School)  
             การพัฒนาโรงเรียนในฝeน (Lab School) เกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ.
2546 คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให/กระทรวงศึกษาธิการดําเนินโครงการ
หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝeน ภายใต/หลักการและความเชื่อที่ว?าการศึกษาสามารถพัฒนาบุคคลให/ 
เปDนบุคคลท่ีมีคุณภาพได/ และการศึกษาทําให/หลุดพ/นจากความยากจน การพัฒนาโรงเรียนในฝeนเปDน
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนในท/องถ่ินเพ่ือสร/างโอกาสให/เด็กและเยาวชนได/เข/าถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพมาตรฐานและอยู?ใกล/บ/าน ท้ังนี้จุดมุ?งหมายของโครงการนี้คือต/องการให/โรงเรียนเปDนโรงเรียน
ท่ีจัดการศึกษาได/มาตรฐานการศึกษาของชาติ และสอดคล/องกับความต/องการของท/องถ่ิน รวมท้ังเปDน
ท่ียอมรับของนักเรียนผู/ปกครองและชุมชน โรงเรียนต/องเปDนแหล?งเรียนรู/ตลอดชีวิต มีระบบบริหาร
จัดการท่ีมีคุณภาพ ใช/ระบบบริหารจัดการแนวใหม?ท้ังในด/านวิชาการ ด/านกระบวนการเรียนรู/ และ
ด/านสภาพแวดล/อม และมีการนําเครือข?ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข/ามาเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู/และการบริหารจัดการ โดยมีความมุ?งหวังให/เด็กไทยเปDนคนดี มีคุณภาพและสามารถ
ดํารงชีวิตได/อย?างมีความสุข (นิวัตร นาคะเวช, 2553: 79) 

5.4.2 การจัดการเรียนรู/ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Stand-School) 
   การจัดการเรียนรู/ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Stand-School) 
ได/ดําเนินการต้ังแต?ปy พ.ศ.2553 โดยมีวัตถุประสงค� 3 ประการ คือ พัฒนาผู/เรียนให/มีศักยภาพเปDน
พลเมืองโลก จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และบริหารจัดการด/วยระบบคุณภาพโดย
สอดคล/องกับวัตถุประสงค�ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุ?งเน/นการ
พัฒนาเยาวชนสู?ศตวรรษท่ี 21 ตามคําปฏิญาณว?าด/วยการจัดการศึกษาของ UNESCO ท้ัง 4 ด/าน คือ 
Learning to know, Learning to do, Learning to live together and Learning to be  
(กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, สํานักงานบริหารงานมัธยมศึกษา
ตอนปลาย, 2555: 11) 
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ความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 13 ความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย, สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, การศึกษาการเตรียมความพร�อมด�านการผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับ
การเคล่ือนย�ายแรงงานเสรีภายใต�กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (กรุงเทพมหานคร: พริกหวาน
กราฟฟlค, 2555), 14. 
 
 
 

เปDนเลิศวิชาการ 

สื่อสารสองภาษา 

ผลิตงานอย?างสร/างสรรค� ร?วมกันรับผิดชอบต?อสังคม 

ล้ําหน/าทางความคิด 
ผู/เรยีนมีศักยภาพเปDน

พลเมือง 

ผู/เรยีน 

หลักสูตรและกิจกรรมการเรียน
การสอน 

คร ู

การบริหารจัดการด/วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ�ระดับคุณภาพแห?งชาติ 
(Thailand Quality Award :TQA) 

 
ระดับคุณภาพ สพฐ. 

(Office of the Basic Education Commission Quality Award : OBECQA) 
 

ระดับคุณภาพโรงเรียน 
(School Quality Award : SCQA) 
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5.4.3 โครงการยกระดับคุณภาพครูและผู/บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ ภายใต/
แผนปฏิบัติการไทยเข/มแข็ง 
    โครงการยกระดับคุณภาพครูและผู/บริหารสถานศึกษาท้ังระบบ ภายใต/
แผนปฏิบัติการไทยเข/มแข็ง ในปyงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 ได/มีการกําหนดการพัฒนาผู/บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต/แผนปฏิบัติการ
ไทยเข/มแข็ง โดยมีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได/แก? 1) การจัดระบบพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล 
2) พัฒนาครูดี ครูเก?งเพ่ือเปDน Master Teacher หรือครูแกนนํา 3) ยกระดับคุณภาพครู รวมท้ังผู/บริหาร
การศึกษา ผู/บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา และ 4) พัฒนาครูระบบ E-Trainning 
   โดยในข้ันแรกของการพัฒนาครู ผู/บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
จะได/รับการประเมินสมรรถนะ เพ่ือจัดระบบพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลและการดําเนินการพัฒนาให/
เหมาะสมกับความรู/ ความสามารถของแต?ละบุคคลเพ่ือให/สอดคล/องกับหลักสูตร 
   หลังจากนั้นครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลการประเมินในระดับสูง จะ
ได/รับการพัฒนาโดยหลักสูตรสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือกําหนดให/เปDนแกนนําให/กับครู สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลการประเมินในระดับ
ปานกลางและระดับต/น จะได/รับการพัฒนาตามหลักสูตรเพ่ือยกระดับคุณภาพให/เปDนครูดี ครูเก?ง มีคุณภาพ 
   สําหรับหลักสูตรในการประเมินสมรรถนะและการพัฒนา ประกอบด/วย 3 โมดุล 
คือ โมดุลท่ี 1 เปDนความรู/ตามเนื้อหาท่ีสอนรายกลุ?มสาระ โมดุลท่ี 2 สมรรถนะหลัก ซ่ึงประกอบไปด/วย 
การมุ?งผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง และการทํางานเปDนทีม และโมดุลท่ี 3 สมรรถนะ
ประจําสายงาน ประกอบด/วย เทคนิคการสอน การออกแบบการเรียนรู/ ระบบดูแลช?วยเหลือนักเรียน 
การพัฒนาผู/เรียน ห/องเรียนคุณภาพ 5 ด/าน และการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห� (สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1)  

5.4.4 โครงการพัฒนาครูโดยใช/กระบวนการสร/างระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and Mentoring 
   โครงการพัฒนาครูโดยใช/กระบวนการสร/างระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and 
Mentoring เกิดข้ึนในปyงบประมาณ 2556 โดยรัฐบาลได/กําหนดนโยบายสังคมคุณภาพชีวิต โดยเน/น
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาครูตามสมรรถนะ ให/เปDนครูดี มีคุณภาพ คุณธรรม 
ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงได/จัโดครงการพัฒนาครูท่ีเน/นการสร/างความ
เข/มแข็งของสมรรถนะด/านการจัดการเรียนการสอนโดยใช/ระบบพ่ีเลี้ยง Coaching โดยให/เปDนไปตาม
ความต/องการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประสานกับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือร?วมเปDนคู?พัฒนา 
โดยการพัฒนาจะเน/นรูปแบบการพัฒนาฐานโรงเรียนในขณะปฏิบัติการสอน และมีระบบสนับสนุนใน
รูปแบบ Coaching and Mentoring โดยมุ?งเน/นการพัฒนาเพ่ือสร/างจิตวิญญาณ และอุดมการณ�ของ
ความเปDนครู การพัฒนาผู/เรียนให/มีทักษะการเรียนรู/ในศตวรรณท่ี 21 กล?าวคือ การพัฒนาให/ผู/เรียนมี
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ความสามารถด/าน Literacy, Numeracy และ Reasoning Ability พร/อมกับ จัดการเรียนรู/กับผู/เรียน
คือ Learning to Question, Learning to Search, Learning to Construct, Learning to Communicate, 
Learning to Serve (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, คณะครุศาสตร�, 2556: 2-7) 

5.4.5 การจัดการเรียนรู/ในศตวรรษท่ี 21 
   การจัดการเรียนรู/ในศตวรรษท่ี 21 ในศตวรรษท่ี 21 กระบวนการจัดการเรียนรู/
มีการเปลี่ยนแปลงจาก Passive Learning มาเปDน Active Learning ตามกระบวนการของ Five 
Steps ซึ่งประกอบไปด/วย การสร/างประเด็นคําถามและคาดเดาคําตอบ การสืบค/นและรวบรวม
ความรู/ การสร/างกระบวนการและข้ันตอนลงมือปฏิบัติ การสรุปผลการเรียนรู/และนําเสนอ และการเผยแพร?
และใช/ประโยชน�ในสังคม  นอกจากนี้การจัดการเรียนรู/มีการเปลี่ยนบทบาทของครูจากผู/บรรยายมา
เปDนได/เรียนรู/และสร/างองค�ความรู/ด/วยตนเอง ครูจึงเปDนผู/อํานวยความสะดวกและเสนอเครื่องมือการ
เข/าถึงองค�ความรู/โดยผ?านวิธีการต?าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี (สํานักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, ม.ป.ป: 4-5)  
   วิจารณ�  พานิช (2555: 16-21) ได/กล?าวถึงทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษ
ท่ี 21 ดังนี้ 

1. ทักษะด/านการเรียนรู/และนวัตกรรม เปDนการกําหนดความพร/อมให/นักเรียน
เข/าสู?โลกแห?งการทํางาน ได/แก? ความคิดริเริ่มสร/างสรรค�และนวัตกรรม การคิดอย?างมีวิจารณญาณ
และการแก/ปeญหา และการสื่อสารและความร?วมมือ 

2. ทักษะด/านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี เนื่องจากสภาพปeจจุบันมีการเผยแพร?
ข?าวสารข/อมูลผ?านทางสื่อและเทคโนโลยีอย?างมากมาย ผู/เรียนจึงต/องมีความสามารถในด/านการคิด
อย?างมีวิจารณญาณและมีการปฏิบัติงานได/อย?างหลากหลาย โดยอาศัยความรู/ด/านสารสนเทศ ความรู/
เก่ียวกับสื่อและเทคโนโลยี 

3. ทักษะด/านชีวิตและอาชีพ ได/แก? ความยืดหยุ?นในการปรับตัว มีความคิด
ริเริ่มสร/างสรรค�เปDนตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข/ามวัฒนธรรม การเปDนผู/สร/างและผู/ผลิต 
และความรับผิดชอบเชื่อถือได/ และมีภาวะผู/นําและความรับผิดชอบ 
       ท้ังนี้ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เน/นการเรียนรู/ตลอดชีวิต ซ่ึงหมายถึงการเรียนรู/ 
3R x 7C ประกอบไปด/วย อ?านออก (Reading), เขียนได/ (W) Riting, และคิดเลขเปDน (A) Rithemetics 
ส?วน 7C ประกอบไปด/วย 1) ทักษะด/านการคิดอย?างมีวิจารณญาณ และการแก/ปeญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving 2) ทักษะด/านการสร/างสรรค�และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
3) ทักษะด/านความเข/าใจในความแตกต?างวัฒนธรรม ต?างกระบวนทัศน� (Cross-cultural Understanding) 
4) ทักษะด/านความร?วมมือ การทํางานเปDนทีม และภาวะผู/นํา (Collaboration, Teamwork and 
Leadership) 5) ทักษะด/านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู/เท?าทันสื่อ (Communications, Information, 
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and Media Literacy) 6) ทักษะด/านคอมพิวเตอร� และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Computing and ICL Literacy) และ 7) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู/ (Career and Learning 
Skills) 
       ท้ังนี้ทักษะท่ีจําเปDนในศตวรรษท่ี 21 เกิดจากการประชุมร?วมกันของนักวิชาการ
หลากหลายสาขาในสหรัฐอเมริกา โดยรัฐบาลต/องการให/เกิดการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร
ให/สามารถแข?งขันกับนานาประเทศได/ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ได/แก? ความรู/ 
ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ดังนี้ (พรทิพย� ศิริภัทราชัย, 2556: 4; นรินทร�  สังข�รักษา, 2557: 48-49) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 14   A Framework for 21st Century Skills  
ท่ีมา: The Partnership for 21st Century Skills, A Frame Work for 21st Century 
Learning,  Accessed May 15, 2017,   Available from http://www.p21.org/ 
 

1. ความรู/ในวิชาหลักและแนวคิดท่ีสําคัญในด/านการเรียนรู/ ได/แก? ภาษาอังกฤษ 
การอ?าน ศิลปะการใช/ภาษา ภาษาสําคัญของโลก คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� เศรษฐศาสตร� ภูมิศาสตร� 
ประวัติศาสตร� การปกครองและหน/าที่พลเมือง วิชาแกนหลักนําไปสู?การจัดการเรียนรู/ในเชิงการ 
บูรณาการเนื้อหาในเชิงสหวิทยาการ  ซ่ึงประกอบไปด/วย จิตสํานึกต?อโลก ความรู/พ้ืนฐานด/านการเงิน 
เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเปDนผู/ประกอบการ  ความรู/พ้ืนฐานด/านความเปDนพลเมือง ความรู/พ้ืนฐานใน
ด/านสุขภาพและสวัสดิภาพ และความรู/พ้ืนฐานด/านสิ่งแวดล/อม 

2. ทักษะการเรียนรู/และนวัตกรรม ประกอบไปด/วย ความคิดริเริ่มสร/างสรรค�
และนวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ�และการแก/ปeญหา และการสื่อสารและการร?วมมือ 
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3. ทักษะด/านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ประกอบไปด/วย ความรู/เท?าทัน
ด/านสารสนเทศ  ความรู/เท?าทันด/านสื่อ  ความรู/เท?าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ทักษะชีวิตและการทํางาน ประกอบด/วยทักษะท่ีจําเปDน ดังนี้ ความยืดหยุ?น
และความสามารถในการปรับตัว ความคิดริเริ่มและการชี้นําตนเอง ทักษะทางสังคมและการเรียนรู/
ข/ามวัฒนธรรม การเพ่ิมผลผลิตและการรู/รับผิดชอบ และความเปDนผู/นําและความรับผิดชอบ 
       นอกจากนี้ยังมีระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเปDนปeจจัยท่ีจะ
ทําให/ผู/เรียนเกิดการเรียนรู/ได/อย?างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงได/แก? มาตรฐานในศตวรรษท่ี 21 การประเมินผล
ทักษะในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรและการสอนในศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 
และสภาพแวดล/อมทางการนเรียนรู/ในศตวรรษท่ี 21 (นรินทร�  สังข�รักษา, 2557: 49) ซ่ึงในแต?ระบบมี
รายละเอียด ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, สํานักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 
ม.ป.ป: 7-9) 

1. ระบบมาตรฐานการเรียนรู/ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบไปด/วย การใช/ข/อมูล
ความจริงท่ีได/จากกระบวนการสังเกตและต้ังคําถามจากชุมชน เชื่อมโยงไปสู?สาระการเรียนรู/รายวิชา 
การบูรณาการความรู/และความซํ้าซ/อนของเนื้อหาวิชา การสร/างทักษะสืบค/นรวบรวมองค�ความรู/ การสร/าง
ความรู/ความเข/าใจอย?างลึกซ้ึง การสร/างความเชี่ยวชาญตามความถนัดของผู/เรียน การใช/หลักการ
การวัดผลและประเมินผลท่ีมีคุณภาพสูง   

2. ระบบการประเมินผลทักษะในศตวรรษท่ี 21 ได/แก? สร/างความสมดุลใน
การประเมินเชิงคุณภาพด/านความรู/ ความถนัดในสาขาอาชีพ ทัศนคติต?อการทํางานและอาชีพ นําผล
สะท/อนจากการปฏิบัติของผู/เรียนมาปรับปรุงแก/ไข ใช/เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทดสอบและการ
ประเมินผลให/เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร/างและพัฒนาแฟ^มสะสมงานและเส/นทางการศึกษาสู?การ
ประกอบอาชีพของผู/เรียนให/เปDนมาตรฐานและมีคุณภาพ  

3. ระบบหลักสูตรและการสอนในศตวรรษท่ี 21 ได/แก? สอนให/เกิดทักษะการ
เรียนรู/ในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ?งเน/นเชิงสหวิทยาการของวิชาแกนหลัก สร/างโอกาสในการประยุกต�ใช/
ทักษะเชิงบูรณาการข/ามสาระ และสร/างระบบการเรียนรู/ท่ีเน/นสมรรถนะเปDนฐาน สร/างนวัตกรรมและ
วิธีการเรียนรู/เชิงบูรณาการเท?าท่ีมีเทคโนโลยี เน/นการเรียนรู/แบบสืบค/นและวิธีการเรียนรู/จากการใช/
ปeญหาเปDนฐาน (Problem-based) บูรณาการแหล?งเรียนรู/ (Learning Resources) จากชุมชนเข/ามา
สู?โรงเรียนตามกระบวนการเรียนรู/แบบ Project-Based Learning: PBL 

4. ระบบการพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงประกอบไปด/วย ฝ{กฝนทักษะ
ความรู/ความสามารถในเชิงบูรณาการ ใช/มิติของการสอนด/วยเทคนิคการสอนท่ีมีความหลากหลาย 
ฝ{กฝนทักษะความรู/ความสามารถในเชิงลึกเก่ียวกับการแก/ปeญหา การคิดแบบวิจารณญาณ สามารถ
วิเคราะห�ผู/เรียนได/ท้ังรูปแบบการเรียน สติปeญญา จุดแข็ง จุดอ?อน ในตัวผู/เรียน และสามารถวิจัยเชิง



95 

คุณภาพท่ีมุ?งผลต?อคุณภาพของผู/เรียน พัฒนาความสามารถให/สูงข้ึน นําไปใช/สําหรับการกําหนดกลยุทธ�
และจัดประสบการณ�ทางการเรียนได/เหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู/ ประเมินผู/เรียนอย?างต?อเนื่อง 
เพ่ือสร/างทักษะและให/เกิดการพัฒนาการเรียนรู/ แบ?งปeนความรู/ระหว?างชุมชนทางการเรียนรู/ โดยใช/
ความหลากหลายในช?องทาง  

5. ระบบสภาพแวดล/อมทางการเรียนรู/ในศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด/วย 
สร/างสรรค�แนวปฏิบัติทางการเรียน การรับการสนับสนุนจากบุคลากร และสภาพแวดล/อมทางกายภาพ
เท?าท่ีเก้ือหนุนเพ่ือผลักดันการจัดการเรียนการสอนให/บรรลุผล สนับสนุนทางวิชาชีพแก?ชุมชนในด/าน
การศึกษา การมีส?วนร?วม การแบ?งปeนการปฏิบัติท่ีเปDนเลิศระหว?างกัน รวมท้ังบูรณาการหลอมรวม
ทักษะท่ีหลากหลายสู?การปฏิบัติในชั้นเรียน สร/างผู/เรียนให/เกิดการเรียนรู/จากสิ่งท่ีปฏิบัติจริงตามบริบท 
โดยฉพาะการเรียนแบบโครงงาน สร/างโอกาสในการเข/าถึงสื่อ เทคโนโลยี เครื่องมือหรือแหล?งเรียนรู/ 
ท่ีมีคุณภาพ 

5.4.6 การจัดการศึกษาแบบสะเต็ม (STEM Education)  
   สะเต็มศึกษาเปDนการสอนแบบบูรณาการข/ามกลุ?มสาระการเรียนรู/ 4 กลุ?ม 
ระหว?างวิทยาศาสตร� (Science :S) เทคโนโลยี (Techology :T) วิศวกรรมศาสตร� (Engineering :E) 
คณิตศาสตร� (Mathematics: M) โดยมีการนําจุดเด?นของแต?ละสาขามาผสมผสานกันให/เกิดความลงตัว 
เพ่ือให/ผู/เรียนสามารถนําความรู/มาประยุกต�ใช/ในการแก/ปeญหา การค/นคว/า และพัฒนาสิ่งต?าง ๆ ใน
สภาพสังคมปeจจุบัน นอกจากนี้  STEM Education  ยังเปDนตัวส?งเสริมการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21  
   จุดกําเนิดของสะเต็มศึกษา มีจุดเริ่มต/นมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงพบว?า
ขีดความสามารถของประเทศเกิดความตกตํ่า จากการศึกษาผลการทดสอบโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (PISA) และผลการทดสอบด/านคณิตศาสตร�ระดับสากล (TIMSS) ของประเทศท่ีมี
แนวโน/มลดลงมี คะแนนตํ่ากว?าในหลายประเทศ แสดงให/เห็นถึงความถดถอยทางการศึกษา นอกจากนี้
ยังพบว?าจํานวนนักศึกษาที่สนใจเรียนทางด/านวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร�มีจํานวนลดลง รวมทั้ง
ประชากรวัยทํางานด/านวิทยาศาสตร� วิศวกรรมศาสตร� เทคโนโลยีมีจํานวนลดลงเช?นเดียวกัน  และท่ี
สําคัญคุณภาพของประชากรท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอกด/านวิทยาศาสตร�ส?วนใหญ?เปDน
ชาวต?างชาติ นั่นคือปeญหาการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย�อันจะนํามาซ่ึงผลกระทบทางด/านเศรษฐกิจ 
นโยบายการศึกษาแบบ STEM Education จึงเปDนแนวทางท่ีจะช?วยแก/ปeญหาดังกล?าว (Rachel, 2008;  
พรทิพย�  ศิริภัทราชัย, 2556)  ดังนั้นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงทุ?มเทงบประมาณด/าน STEM Education  
เปDนจํานวนมาก มีโรงเรียนในมลรัฐต?าง ๆ เกือบ 40 มลรัฐท่ีใช/ STEM Education  มาแล/วเปDนเวลา
หนึ่ง (National Academes, 2011) นอกจากนี้ยังมีการประกาศใช/แผนการศึกษา Education  to 
Innovate เพ่ือเร?งกระตุ/นให/เกิด STEM Education  อย?างเปDนรูปธรรม 
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   สําหรับประเทศไทยสถาบันส?งเสริมวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการได/ริเริ่มสร/างศูนย�เรียนรู/นําร?อง 
10 จังหวัด ในปy พ.ศ.2556 โดยแต?ละจังหวัดจะมีจํานวน 3 โรงเรียน รวม 30 โรงเรียน เพ่ือสร/างแนวทาง 
การดําเนินงานและการวัดผลให/เกิดเปDนรูปธรรม กล?าวได/ว?า “สะเต็มศึกษา” เปDนนวัตกรรมการจัด
การศึกษาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอย?างบูรณาการเพ่ือสร/างคนรุ?นใหม?ให/มีทักษะด/านนวัตกรรม
และเสริมสร/างขีดความสามารถในการแข?งขันในอนาคต (สถาบันส?งเสริมวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี, 
2557) 
   ดังนั้นจึงกล?าวได/ว?าสะเต็มศึกษาเปDนนวัตกรรมการเรียนรู/ในรูปแบบหนึ่งท่ี
บูรณาการวิทยาศาสตร� วิศวกรรมศาสตร� เทคโนโลยี และคณิตศาสตร�เข/าด/วยกัน ให/ผู/เรียนสามารถ
นําความรู/ไปใช/ในการแก/ปeญหาได/ในชีวิตจริง รวมท้ังการพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเปDนประโยชน�ต?อ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพผ?านประสบการณ�ในการทํากิจกรรมการเรียนรู/แบบโครงงานเปDนฐาน 
(Project-Based Learning) หรือกิจกรรมการเรียนรู/แบบใช/ปeญหาเปDนฐาน (Problem-Based Learning) 
(สถาบันส?งเสริมวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี, 2557) 
   ท้ังนี้สะเต็มศึกษาเปDนการจัดการศึกษาท่ีมีแนวคิด และลักษณะดังนี้ (พรทิพย� 
ศิริภัทราชัย, 2556)  

1. เปDนการบูรณาการข/ามกลุ?มสาระวิชา วิทยาศาตร� วิศวกรรมศาสตร� 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร� โดยมีการนําจุดเด?นของแต?ละวิชามาผสมผสานกันอย?างลงตัว กล?าวคือ 
    วิทยาศาสตร� เน/นเก่ียวกับความรู/ความเข/าใจในธรรมชาติ ครูผู/สอนใช/วิธีการ
สอนแบบกระบวนการสืบเสาะ กิจกรรมการสอนแบบแก/ปeญหาเหมาะสมกับผู/เรียนระดับประถมศึกษา 
แต?ไม?เหมาะสมกับผู/เรียนระดับมัธยมศึกษา แต?การสอนวิทยาศาสตร�โดยใช/สะเต็มศึกษาจะทําให/
นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร/นในการเรียน 
    เทคโนโลยี เปDนวิชาท่ีเก่ียวกับกระบวนการแก/ปeญหา การปรับปรุง และ
พัฒนาสิ่งต?าง ๆ เพ่ือสนองตอบความต/องการของคนโดยผ?านกระบวนการทํางานทางเทคโนโลยี 
    วิศวกรรมศาสตร� เปDนวิชาท่ีว?าด/วยการคิด การสร/างสรรค� การพัฒนา
นวัตกรรมใหม? ๆ โดยใช/ความรู/ทางวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร�และเทคโนโลยี 
    คณิตศาสตร� ซึงมีองค�ประกอบท่ีสําคัญ คือ ประการแรก กระบวนการคิด
คณิตศาสตร� ได/แก? การเปรียบเทียบ การจําแนก การจัดกลุ?ม การบอกรูปร?างและคุณสมบัติ ประการ
ท่ีสอง ภาษาคณิตศาสตร� ซ่ึงเด็กสามารถถ?ายทอดความคิดความเข/าใจเปDนความคิดรวบยอดได/  โดย
ใช/ภาษาทางคณิตศาสตร� เช?น มากกว?า น/อยกว?า ประการต?อมา คือ การส?งเสริมการคิดคณิตศาสตร�
ข้ันสูง ท้ังนี้ในการบูรณาการสามารถแบ?งออกได/เปDน 4 ระดับ คือ การบูรณาการภายในวิชา การบูรณาการ



97 

แบบพหุวิทยาการ การบูรณาการแบบสหวิทยาการ และการบูรณาการแบบข/ามสาขาวิชา โดยการ 
บูรณาการแต?ละแบบมีรายละเอียด ดังนี้ (สถาบันส?งเสริมวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี, 2557: 5-6) 
    การบูรณาการภายในวิชา  เปDนการจัดการเรียนรู/ท่ีนักเรียนได/เรียนจาก
เนื้อหาและฝ{กทักษะแต?ละวิชาแยกกัน นั้นคือการจัดการเรียนรู/ท่ีมีอยู?โดยท่ัวไป 
    การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ เปDนการจัดการเรียนรู/ท่ีนักเรียนได/เรียน
เนื้อหาและฝ{กทักษะของแต?ละวิชาแยกกัน แต?มีหลักการคือครูแต?ละวิชาร?วมกันกําหนดและมีการ
อ/างอิงถึงความเชื่อมโยงระหว?างวิชานั้น ๆ  
    การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ เปDนการจัดการเรียนรู/ท่ีนักเรียนได/เรียน
เนื้อหาและฝ{กทักษะอย?างน/อย 2 วิชาร?วมกัน โดยกิจกรรมมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ�ของทุกวิชา 
    การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ เปDนการจัดการเรียนรู/ท่ีช?วยให/เชื่อมโยง
ความรู/และทักษะท่ีเรียนรู/จากวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร� และคณิตศาสตร� กับชีวิตจริง 
โดยนักเรียนได/ประยุกต�ใช/ความรู/และทักษะเหล?านั้นในการแก/ปeญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชุมชนและสังคม 
โดยเรียนรู/แบบโครงงานเปDนฐาน (Project-Based Learning) หรือกิจกรรมการเรียนรู/แบบใช/ปeญหา
เปDนฐาน (Problem-Based Learning) เปDนแนวทางท่ีใกล/เคียงกับการบูรณาการแบบนี้ 

2. เปDนการบูรณาการท่ีสามารถจัดสอนได/ในทุกระดับต้ังแต?ชั้นอนุบาลจนถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้นถ/าครูผู/สอนสามารถใช/สะเต็มศึกษาในการสอนได/เร็วเท?าไหร?จะยิ่งเพ่ิม
ศักยภาพของผู/เรียนได/มากยิ่งข้ึน 

3. เปDนการสอนท่ีทําให/ผู/เรียนเกิดพัฒนาการด/านต?างๆ อย?างครบถ/วน และ
สอดคล/องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู/ในศตวรรษท่ี 21 กล?าวคือ ด/านปeญญา ผู/เรียนเข/าใจเนื้อหาวิชา 
ด/านทักษะการคิด ผู/เรียนพัฒนาทักษะการคิดโดยเฉพาะการคิดข้ันสูง และด/านคุณลักษณะ ผู/เรียนมี
ทักษะการทํางานเปDนกลุ?ม ทักษะการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
       สรุป ภายหลังการปฏิรูปการศึกษาในรอบท่ี 1 สู?รอบท่ี 2 ในด/านการศึกษา
รัฐบาลได/ให/ความสําคัญและจัดโครงการต?าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพด/านการศึกษาของไทย โดยส?วนใหญ?
เปDนการมุ?งพัฒนาคุณภาพของผู/เรียน พัฒนาด/านบุคลากร และพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน ซ่ึง
โครงการสําคัญ ๆ ได/แก? การพัฒนาโรงเรียนในฝeนเปDนกระบวนการพัฒนาโรงเรียนในท/องถ่ินเพ่ือสร/าง
โอกาสให/เด็กและเยาวชนได/เข/าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและอยู?ใกล/บ/าน  การจัดการเรียนรู/
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีวัตถุประสงค� 3 ประการ คือ พัฒนาผู/เรียนให/มีศักยภาพเปDนพลเมืองโลก 
จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และบริหารจัดการด/วยระบบคุณภาพ โครงการยกระดับ
คุณภาพครูและผู/บริหารสถานศึกษาท้ังระบบ ภายใต/แผนปฏิบัติการไทยเข/มแข็งกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม 
ได/แก? 1) การจัดระบบพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล 2) พัฒนาครูดี ครูเก?งเพ่ือเปDน Master Teacher 
หรือครูแกนนํา 3) ยกระดับคุณภาพครู รวมท้ังผู/บริหารการศึกษา ผู/บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
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ทางการศึกษา และ 4) พัฒนาครูระบบ E-Trainning โครงการพัฒนาครูโดยใช/กระบวนการสร/าง
ระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and Mentoring โดยรัฐบาลได/กําหนดนโยบายสังคมคุณภาพชีวิต โดยเน/น
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาครูตามสมรรถนะ ให/เปDนครูดี มีคุณภาพ คุณธรรม 

       นอกจากนี้ระบบการศึกษาของไทยต/องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให/สอดคล/องกับ
การจัดการเรียนรู/ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงการจัดการเรียนรู/ในศตวรรษท่ี 21 มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน�
เปลี่ยนแปลงจาก Passive Learning มาเปDน Active Learning ตามกระบวนการของ Five Steps 
ซ่ึงประกอบไปด/วย การสร/างประเด็นคําถามและคาดเดาคําตอบ การสืบค/นและรวบรวมความรู/ 
การสร/างกระบวนการและข้ันตอนลงมือปฏิบัติ การสรุปผลการเรียนรู/และนําเสนอ และการเผยแพร?
และใช/ประโยชน�ในสังคม  นอกจากนี้บทบาทของครูมีการเปลี่ยนแปลงจากครูผู/ทําหน/าท่ีบรรยาย เปDน
ครูผู/ทําหน/าท่ีอํานวยความสะดวกเพ่ือให/ผู/เรียนสามารถเข/าถึงองค�ความรู/โดยผ?านวิธีการต?าง ๆ และ
ทักษะการเรียนรู/ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด/วย ทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี ทักษะด/านการ
เรียนรู/และนวัตกรรม ทักษะด/านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะด/านชีวิตและอาชีพ   

       จากการจัดการเรียนรู/ในศตวรรษท่ี 21 ทําให/เกิดกระบวนการจัดการเรียนรู/
ในรูปแบบบูรณาการซ่ึงได/แก? สะเต็มศึกษา เปDนการสอนแบบบูรณาการข/ามกลุ?มสาระการเรียนรู/ 4 กลุ?ม 
ระหว?างวิทยาศาสตร� (Science :S) เทคโนโลยี (Techology :T) วิศวกรรมศาสตร� (Engineering: E) 
คณิตศาสตร� (Mathematics: M) โดยมีการนําจุดเด?นของแต?ละสาขามาผสมผสานกันให/เกิดความลงตัว 
เพ่ือให/ผู/เรียนสามารถนําความรู/มาประยุกต�ใช/ในการแก/ปeญหา การค/นคว/า และพัฒนาสิ่งต?าง ๆ 
ในสภาพสังคมปeจจุบัน  

 
6.โมเดลไทยแลนด- 4.0 
 ปeจจุบันรัฐบาลมุ?งส?งเสริมการพัฒนาคนเพ่ือรองรับนโยบายไทยแลนด� 4.0 หรือการปฏิรูป
โครงสร/างทางเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนประเทศด/วยนวัตกรรม ปeญญา และเทคโนโลยี ยกระดับให/
ประเทศไทยมีรายได/สูง โดยการสร/างคนไทย 4.0 ให/สอดรับกับโลกในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงนายกรัฐมนตรี
เน/นย้ําว?าหัวใจสําคัญของการขับเคลื่อนไทยแลนด� 4.0 คือคนไทย 4.0 ท่ีต/องมีความรู/และทักษะอาชีพ
ท่ีสูงข้ึน มีความรับผิดชอบต?อสังคม มีอัตลักษณ�ความเปDนไทยและมีความสามารถรู/จักใช/เทคโนโลยี
สมัยใหม? จึงได/สั่งการให/ทุกหน?วยงานเตรียมปรับแผนงานปy 2560 เพ่ือเร?งสร/างความรู/ความเข/าใจแก?
ประชาชนเรื่องคนไทย 4.0 และไทยแลนด� 4.0 ให/เปDนวาระสําคัญในทุกระดับ (ข?าวท่ัวไป, 2560)  
               จากคําแถลงดังกล?าวทําให/แนวความคิดเก่ียวกับไทยแลนด�  4.0 ได/รับความสนใจมากยิ่งข้ึน
ในสังคม แต?ก?อนที่จะทําความเข/าใจเกี่ยวกับแนวคิดไทยแลนด�  4.0 ควรทําความเข/าใจเก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ท่ีเรียกว?า คลื่นแห?งการเปลี่ยนแปลงก?อน (สังคมสารสนเทศสู?สังคมความรู/, 
2552) ดังมีรายละเอียด ดังนี้   
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6.1 คล่ืนแห%งการเปล่ียนแปลง 
  จากพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางสังคม Alvin Toffler นักเขียนแนวอนาคตศาสตร�
ได/อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยในยุคปeจจุบันโลกกําลังสิ้นสุดยุคอุตสาหกรรมและเข/าสู?
สังคมข/อมูลข?าวสารและสังคมแห?งความรู/  โดยสามารถลําดับพัฒนาการสังคมมนุษย�ออกเปDน 5 ข้ัน 
ซ่ึงแต?ละข้ันมีปeจจัยผลักดันให/เกิดการเปลี่ยนแปลง เปDนเสมือนวัฏจักร จึงใช/คําว?า "คลื่น" " เพราะเปDน
การเปลี่ยนแปลงระลอกใหญ? หลังจากนั้นจะจางหายไป และมีคลื่นระลอกใหม?เข/ามาแทนท่ี  ท้ังนี้
พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของ Toffler สามารถสรุปได/ดังนี้  
  คลื่นลูกท่ี 1  ยุคเกษตรกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงจากวิถีการดําเนินชีวิตจากสังคม
เร?ร?อนมาสู?การสร/างบ/านเรือนท่ีเปDนหลักแหล?ง เปลี่ยนแปลงระบบการผลิตจากเดิมท่ีอาศัยการหาของป�า 
การล?าสัตว�มาสู?การปฏิวัติด/านเกษตรกรรม มีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว�เข/ามาแทนท่ี ทําให/มนุษย�มี
เวลาในการสร/างสรรค�อารยธรรม เกิดเปDนอายธรรมท่ียิ่งใหญ?ในอินเดีย จีน และยุโรป แต?ข/อจํากัดของ
ยุคนี้ คือ การขาดความรู/ทางด/านวิทยาศาสตร�ทําให/เกิดข/อจํากัดในด/านการประดิษฐ�คิดค/นสิ่งต?าง ๆ  
  คลื่นลูกท่ี 2 อุตสาหกรรมเกิดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 1 ในประเทศอังกฤษ 
มีการนําเครื่องจักรไอน้ํามาใช/ในการผลิตอย?างกว/างขวางเปลี่ยนระบบการผลิตจากแรงงานคน 
แรงงานสัตว�เปDนการใช/เครื่องจักร ทําให/เกิดการผลิตระบบตลาด เกิดการขยายตัวของการค/า เกิด
ช?องว?างระหว?างคนรวยกับคนจนมากข้ึน รวมถึงเกิดความขัดแย/งในแนวคิดเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและ
สังคมนิยม 
  คลื่นลูกท่ี 3  ยุคคอมพิวเตอร�เกิดข้ึนเม่ือมีการประดิษฐ�คอมพิวเตอร�และการพัฒนา 
การเชื่อมโยงด/านการติดต?อสื่อสารกันกลายเปDนระบบเครือข?าย (network system) ส?งผลให/การผลิต 
การติดต?อสื่อสารและการเชื่อมโยงด/านต?าง ๆ มีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  จากความเจริญทางด/านการ
สื่อสารและโทรคมนาคมทําให/เกิดการแบ?งปeนข/อมูลข?าวสารในระบบเครือข?ายได/มากข้ึน เกิดการหลั่งไหล 
การเปลี่ยนผ?านข/อมูลอยู?ตลอดเวลา  องค�ความรู/ท่ีเกิดข้ึนในยุดนี้ คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร�และการ
สื่อสาร ซ่ึงมีส?วนสําคัญในการต?อยอดองค�ความรู/ในแขนงต?าง ๆ ความได/เปรียบในการแข?งขันในยุคนี้ 
คือ ความสามารถในการเข/าถึงเทคโนโลยีและการสื่อสารท่ีมีคุณภาพ แนวโน/มการประกอบอาชีพมี
การเปลี่ยนแปลง จากการผลิตท่ีอาศัยแรงงานหลักในยุคอุตสาหกรรม  อํานาจอยู?ท่ีนายทุนเปลี่ยนเปDน 
knowledge worker นั่นคือยุคนี้ต/องการคนท่ีมีความรู/ ความสามารถท่ีทํางานกับข?าวสารข/อมูลได/ดี 
และใช/ประโยชน�จากข/อมูลให/เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เปDนการทํางานท่ีใช/สมองมากกว?าการใช/แรงงาน 
นายทุนจึงไม?ใช?บุคคลท่ีมีอํานาจในยุคนี้ ยุคนี้เปDนยุคท่ีต/องการผู/เชี่ยวชาญเฉพาะด/าน ทําให/การทํางาน
มีลักษณะการกระจายอํานาจมากข้ึน เน/นการร?วมมือมากกว?าการสั่งการจากระดับบน 
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  คลื่นลูกท่ี 4  ยุคนวัตกรรม ภายใต/ระบบทุนนิยมและระบบการค/าเสรี ทําให/เกิด
การแข?งขันทางการค/าอย?างสูง บุคคลท่ีจะประสบความสําเร็จในยุคนี้ คือ บุคคลท่ีสามารถนําความรู/
ด้ังเดิมมาต?อยอดจนเกิดนวัตกรรมใหม?  และเพ่ือเปDนการปกป^องนวัตกรรมท่ีประดิษฐ�คิดค/นข้ึนมาจึงมี
การจดสิทธิบัตรหรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค/า หรือลิขสิทธิ์เพ่ือคุ/มครองนวัตกรรมให/อยู?ได/ยาวนาน 
และป^องกันการเลียนแบบ    
  คลื่นลูกท่ี 5 ยุคทรัพย�สินทางปeญญา เปDนยุคต?อเนื่องมาจากยุคท่ี 4 เปDนยุคท่ีมีการพัฒนา
ปริมาณทรัพย�สินทางปeญญา และสนับสนุนการทํางานของ knowledge worker เพ่ือให/องค�การ
ได/รับประโยชน�สูงสุดจากทรัพยากรมนุษย�ในแต?ละคน รวมไปถึงความพยายามในการจัดการให/องค�
ความรู/เกิดประโยชน�กับองค�การ  ยุคนี้เน/นการจัดระเบียบความรู/  สร/างองค�กรและวัฒนธรรมแห?งการ
เรียนรู/ เตรียมปeจจัยให/เอ้ือต?อการเรียนรู/  และเน/นความรู/เก่ียวกับทุนลูกค/า ทุนมนุษย� และทุนโครงสร/าง 
เพ่ือสร/างความได/เปรียบด/านการแข?งขันให/กับพนักงาน รวมท้ังความสามารถในการสร/างนวัตกรรมใหม? ๆ 
ในการพัฒนาสินค/าและบริการ 
   สรุป การเปลี่ยนแปลงของสังคมตามแนวคิดของ Alvin Toffler ได/แบ?งการเปลี่ยนแปลง
ของโลกออกเปDน 5 ยุค โดยยุคท่ีหนึ่งเปDบยุคสังคมเกษตรกรรม แรงงานเปDนปeจจัยการผลิตท่ีสําคัญ 
ที่ดินเปDนปeจจัยสําคัญในยุคนี้ ชนชั้นเจ/าขุนมูลนายเปDนผู/มีอิทธิพลในยุคนี้ ยุคท่ีสองเปDนยุคสังคม
อุตสาหกรรม ปeจจัยการผลิตท่ีสําคัญคือทุน  ชนชั้นนายทุนเปDนกลุ?มผู/มีอิทธิพลในยุคนี้  ยุคท่ีสามเปDน
ยุคแห?งข?าวสารข/อมูล บุคคลที่มีความรู/เปDนที่ต/องการ ยุคที่สี่เปDนยุคนวัตกรรม บุคคลท่ีจะประสบ
ความสําเร็จในยุคนี้ คือ บุคคลที่สามารถนําความรู/ดั้งเดิมมาต?อยอดจนเกิดนวัตกรรมเปDนผู/ประสบ
ความสําเร็จ และยุคท่ีห/าเปDนยุคแห?งทรัพย�สินทางปeญญา ยุคนี้นการจัดระเบียบความรู/  สร/างองค�กร
และวัฒนธรรมแห?งการเรียนรู/ 

6.2 ไทยแลนด- 4.0 
  ไทยแลนด� 4.0 เปDนวิสัยทัศน�การพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ�  
จันทร�โอชา ท่ีเข/ามาบริหารประเทศภายใต/วิสัยทัศน� “ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” โดยมีภารกิจขับเคลื่อน
ในการปฏิรูปประเทศ เพ่ือแก/ไข จัดระเบียบ ปรับทิศทาง และสร/างแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพ่ือรับมือกับภัยคุกคามทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรงในศตวรรตท่ี 21  เพ่ือเปDนการสร/างความเข/าใจเก่ียวกับ
แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจภายใต/ไทยแลนด� 4.0 ต/องเริ่มจากการพัฒนาเศรษฐกิจในยุค 1.0 กล?าวคือ 
  ไทยแลนด� 1.0 เปDนการเน/นเศรษฐกิจภาคการเกษตร โครงสร/างสินค/าออกเปDน
สินค/าการเกษตรเปDนหลัก ซ่ึงได/แก? ข/าว พางพารา มันสําปะหลัง สินค/านําเข/าเปDนสินค/าทุน เช?น 
เครื่องจักรกลคือประเทศไทยขาดดุลการค/า และปeญหาที่ตามมาคือ ความไม?แน?นอนในผลผลิต
ทางด/านการเกษตร ซ่ึงข้ึนอยู?กับฤดูกาลและสภาพดินฟ̂าอากาศ ซ่ึงเปDนปeจัยท่ีไม?สามารถควบคุมได/  
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  ไทยแลนด� 2.0 เปDนช?วงเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยส?วนใหญ?เน/นไป
ท่ีอุตสาหกรรมเบา เช?น รองเท/า เครื่องประดับ เครื่องด่ืม อุตสาหกรรมในยุคนี้เปDนอุตสาหกรรมท่ีเน/น
การใช/แรงงานคนเปDนหลัก โดยในช?วงแรกเปDนอุตสาหกรรมเพ่ือทดแทนการนําเข/า หลังจากนั้นจึงเปDน
อุตสาหกรรมเพ่ือการส?งออก 
   ไทยแลนด� 3.0  เปDนยุคท่ีเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก เปDนอุตสาหกรรมท่ีมีความซับซ/อน 
เช?น อุตสาหกรรมรถยนต� ปูนซีเมนต� ปlโตรเคมี เปDนช?วงท่ีมีนักลงทุนจากต?างชาติเข/ามาลงทุนจํานวนมาก 
โดยเฉพาะญ่ีปุ�น โดยในช?วงท่ีเศรษฐกิจไทยเฟ��องฟูท่ีสุด คือ ประมาณ พ.ศ.2530-2534  ประเทศไทย
กําลังทะยานไปสู?เสือตัวท่ี 5 ของเอเชีย แต?แล/วความฝeนต/องสลายเม่ือประเทศไทยต/องเผชิญกับภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจตกตํ่าในปy พ.ศ.2540 หลังจากนั้นประเทศไทยพยายามประคองตนเอง มีการพัฒนา
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย?อม (SMEs) จนกระท่ังเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง พ.ศ.2549 เกิด
การชลอตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับเผชิญกับปeญหาน้ําท?วมใหญ?ในปy พ.ศ.2554 ท/ายท่ีสุดประเทศไทย
ยังคงติดกับดักประเทศท่ีมีรายได/ปานกลาง และกําลังเผชิญกับปeญหาสังคมผู/สูงอายุ รวมท้ังปeญหาอ่ืนๆ 
ท่ียังไม?สามารถแก/ไขได/ อาทิ ปeญหาการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ปeญหาการบินพลเรือนระหว?าง
ประเทศ ซ่ึงเปDนตัวกระหน่ําเศรษฐกิจไทยให/แก?ลงยิ่งข้ึน ดังนั้นจึงเห็นได/ว?าการพัฒนาเศรษฐกิจไทยยุค
ไทยแลนด� 3.0 ไม?สามารถนําพาประเทศให/รอดพ/นจากกับดักเศรษฐกิจ จึงเกิดความพยายามท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนทิศทางของประเทศไปสู?ยุคไทยแลนด� 4.0 (การเงินธุรกิจ, 2559)  
  ไทยแลนด� 4.0 เปDนการพัฒนาเศรษฐกิจใหม? (New Enginers of Growth) ความ
มุ?งหมายของรัฐบาลคือ ต/องการปรับเปลี่ยนโครงสร/างเศรษฐกิจไปสู? “Value-Based Economy” 
หรือ การเน/นเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด/วยนวัตกรรม เปลี่ยนการผลิตสินค/าจากสินค/าโภคภัณฑ�ไปสู?สินค/า
เชิงนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงจากประเทศท่ีขับเคลื่อนด/วยอุตสาหกรรมไปสู?การขับเคลื่อนด/วยนวัตกรรม
เทคโนโลยี และความคิดท่ีสร/างสรรค� 

 
 

ภาพท่ี 15  โมเดลประเทศไทย 4.0 
ท่ีมา: หนังสือพิมพ�ฐานเศรษฐกิจ, โมเดลประเทศไทย 4.0 ผลึก ความคิด สุวิทย- เมษินทรีย-, เข/าถึง
เม่ือ 14 มีนาคม 2560, เข/าถึงได/จาก http://www.thansettakij.com/content/9309. 
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  ท้ังนี้สุวิทย� เมษินทรีย� (2559) ได/ให/คําอธิบายเก่ียวกับไทยแลนด� 4.0 ว?าเปDนการสร/าง
ความเข/มแข็งภายในประเทศให/เกิดการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก เพราะพลวัตการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนในปeจจุบันมี 3 กระแสหลัก คือ 1) Globalization ท่ีทําให/ท่ัวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง กระแส 
Digititization ทําให/เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและรูปแบบการทําธุรกิจ กระแส Commonization 
เปDนเรื่องท่ีทําให/ผู/คนในโลกได/รับผลกระทบร?วมกัน อาทิ การเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศ โรค
ระบาด การก?อการร/าย สิ่งเหล?านี้สามารถเกิดข้ึนได/ทุกท่ี 2) Regionalization กระแสการรวมกลุ?มกัน
ในภูมิภาค เพ่ือสร/างอํานาจในการต?อรอง และ 3) Localization กระแสของการมีความเปDนท/องถ่ิน
และชุมชนท่ีเข/มแข็ง อันเนื่องมาจากความมีเอกลักษณ�และอัตลักษณ�ท่ีโดดเด?น ท้ังในด/านศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท่ีสืบทอดกันมายาวนาน 
  จากการพัฒนาท่ีผ?านมาประเทศไทยไม?สามารถหลุดพ/นจากความเปDนประเทศท่ีมี
รายได/ปานกลาง ไม?สามารถขยับขึ้นไปเปDนประเทศที่มีรายได/สูง ไทยแลนด� 4.0 จึงประกอบด/วย
แนวคิดสําคัญ 2 ประการ คือ การสร/างความเข/มแข็งภายใน (Strength from Within) และ การเชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจโลก (Connect to the World)  ท้ังนี้การสร/างความเข/มแข็งภายในมีปeจจัยขับเคลื่อนหลัก 
3 ตัว คือ การยกระดับนวัตกรรมในทุกภาคส?วนของประเทศ  การสร/างสังคมท่ีจิตวิญญาณผู/ประกอบการ 
และการสร/างความเข/มแข็งให/กับชุมชนและเครือข?าย โดยท้ัง 3 กลไกต/องขับเคลื่อนไปพร/อม ๆ กัน 
และเม่ือโครงสร/างเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเกิดความเข/มแข็ง จะนําพาประเทศไปสู?การ
เชื่อมโยงกับโลกใน 3 ระดับ เศรษฐกิจภายในประเทศ (Domestic Economy) เศรษฐกิจภูมิภาค 
(Regional Economy) และเศรษฐกิจโลก (Global Economy) 
  ดังนั้นไทยแลนด� 4.0 จึงมีการปรับเปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิมไปสู?การเกษตร
สมัยใหม?ท่ีเน/นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) เปDนการสร/างเกตรกรให/เปDน
ผู/ประกอบการ ในด/านธุรกิจ SMEs แบบด้ังเดิมท่ีเน/นการช?วยเหลือจากรัฐบาลเปDนหลัก พัฒนาไปสู? 
Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม?ท่ีมีศักยภาพสูง ในด/านการให/บริการเปลี่ยนจาก
การบริการในยุคด้ังเดิมท่ีมีมูลค?าตํ่าไปสู? การบริการท่ีมีมูลค?าสูง (High Value Services) รวมทั้ง
เปลี่ยนแรงงานท่ีมีทักษะตํ่าให/พัฒนาไปสู?แรงงานท่ีมีความรู/ ความชํานาญและทักษะสูง ไทยแลนด� 4.0 
จึงจะเน/นการขับเคลื่อนด/วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร/างสรรค� โดยเน/นท่ีอุตสาหกรรมเป^าหมาย 
ควบคู?ไปกับการสร/างสังคมท่ีมีจิตวิญญาณผู/ประกอบการ ความเข/มแข็งของชุมชน การสร/างเครือข?าย 
และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก ท้ังนี้อุตสาหกรรมท่ีจะผลักดันความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ได/แก? 

1. กลุ?มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
2. สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย� 
3. กลุ?มเครื่องมือ อุปกรณ�อัจฉริยะ หุ?นยนต� และระบบอิเล็กทรอนิกส�ควบคุม 
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4. กลุ?มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร�เน็ตที่เชื่อมต?อและบังคับอุปกรณ�ต?าง ๆ 
ปeญญาประดิษฐ�และเทคโนโลยีสมองกล 

5. กลุ?มอุตสาหกรรมสร/างสรรค� วัฒนธรรมและบริการท่ีมีมูลค?าสูง  
  ท้ังนี้ไทยแลนด� 4.0 จะนําพาประเทศไทยไปสู?ความม่ันคงและยั่งยืน ทําให/สังคมไทย
เปDนสังคมท่ีมีความหวัง (Hope) มีความสุข (Happy) และมีความสมานฉันท� (Harmony) ได/อย?างแท/จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 16 ไทยแลนด� 4.0 
ท่ีมา: สุวิทย� เมษินทรีย�, ไทยแลนด- 4.0 สร�างความเข�มแข็งจากภายใน เช่ือมโยงเศรษฐกิจไทยสู%โลก, 
เข/าถึงเม่ือ 14 มีนาคม 2560, เข/าถึงได/จาก  https://th-th.facebook.com/drsuvitpage/posts/ 
1396306724009387 
                 
  สรุป   ไทยแลนด� 4.0 เปDนการพัฒนาเศรษฐกิจใหม? ท่ีมุ?งเน/นเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ด/วยนวัตกรรม โดยแนวคิดดังกล?าวมีท่ีมาจากการพัฒนาท่ีผ?านมาประเทศไทยไม?สามารถหลุดพ/นจาก
ความเปDนประเทศท่ีมีรายได/ปานกลาง ไม?สามารถขยับขึ้นไปเปDนประเทศท่ีมีรายได/สูง ดังนั้นจึงเกิด
กระบวนการคิดท่ีจะสร/างจุดแข็งจากระบบเศรษฐกิจภายในประเทศให/เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก ท้ังนี้
มีปeจจัยหลักในการขับเคลื่อน 3 ตัว คือ การยกระดับนวัตกรรมในทุกภาคส?วนของประเทศ การสร/าง
สังคมท่ีจิตวิญญาณผู/ประกอบการ และการสร/างความเข/มแข็งให/กับชุมชนและเครือข?าย  
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7. แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม% 
 จากปeญหาการความไม?มีประสิทธิภาพในด/านการบริหารจัดการภาครัฐในอดีตทําให/เกิด
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม? (New Public Management: NPM) ท่ีมีพัฒนาการมาต้ังแต?
ทศวรรษท่ี 1970 โดยการจัดการภาครัฐแนวใหม?เปDนกระบวนทัศน�ท่ีได/รับการยอมรับในเวลาต?อมา 
ท้ังนี้ภาครัฐได/นํามาใช/อย?างเปDนทางการต้ังแต?ทศวรรษท่ี 1980 โดยมีจุดประสงค�เพ่ือให/การบริหาร
ภาครัฐมีความทันสมัย  
 แนวคิดการจัดการภาครัฐในยุคเริ่มต/น เน/นความประหยัดและมีประสิทธิภาพ เปDน
แนวคิดท่ีจะเปลี่ยนแปลงหน?วยงานภาครัฐในทิศทางท่ีดีข้ึนเพ่ือทดแทนการบริหารราชการแบบเดิมท่ีมี
จุดอ?อน (Hood and Peters, 2004: 278)  สําหรับแนวคิดการจัดการภาครัฐท่ีได/รับความนิยมรูปแบบหนึ่ง   
คือ การใช/รูปแบบการจัดการภาคเอกชนในหน?วยงานของภาครัฐ Beckett (2000) แบ?งลักษณะ
ดังกล?าวเปDน 2 กลุ?ม กล?าวคือ การเปลี่ยนภาครัฐไปเปDนหน?วยงานภาคเอกชน หรือก่ึงเอกชนอย?าง
ชัดเจน เช?น การแปรรูปหรือการร?วมลงทุนของภาครัฐและเอกชน และการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติ
ภาครัฐเพียงเล็กน/อย ในขณะท่ี Gruening (2001) อธิบายคุณลักษณะของแนวคิดการจัดการภาครัฐ
แนวใหม?ว?าเปDนผลของพัฒนาการของความรู/ในทางรัฐประศาสนศาสตร� โดยนําแนวความคิดในด/านต?าง ๆ 
มารวมกันเพ่ือแก/ไขจุดอ?อนของระบบราชการและพัฒนาจนเปDนแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม? ซ่ึง
มีรากฐานมาจากนักวิชาการหลายกลุ?ม  
 สําหรับสาระสําคัญของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม?มีนักวิชาการหลายท?านได/ให/
คําอธิบาย แต?นักวิชาการคนสําคัญท่ีจะกล?าวถึง คือ Boston  และ คณะ (Boston, Jonathan  et al. 
1996) ได/สรุปสาระสําคัญการจัดการภาครัฐแนวใหม? ดังนี้ 

1. มีมุมมองว?าการบริหารงานมีลักษณะท่ีเปDนสากล ไม?มีความแตกต?างกันระหว?างการ
บริหารงานภาครัฐและการบริหารงานภาคเอกชน 

2. ปรับเปลี่ยนจากการเน/นการควบคุมปeจจัยนําเข/า (ทรัพยากรและกฎระเบียบ) มาเปDน
การควบคุมในเรื่องผลผลิตและผลลัพธ�  

3. ให/ความสําคัญต?อเรื่องของการใช/ความสามารถหรือทักษะการบริหารมากกว?าการให/
ความสําคัญต?อการกําหนดนโยบายเพียงอย?างเดียว 

4. ให/ความสําคัญต?อการมอบอํานาจการควบคุมของหน?วยงานกลางไปให/หน?วยงานผู/ปฏิบัติ 
เพ่ือให/ผู/บริหารแต?ละหน?วยงานมีอิสระและมีความคล?องตัว 

5. เน/นการปรับเปลี่ยนโครงสร/างหน?วยงานราชการใหม?ให/มีขนาดเล็กลงในรูปของ
หน?วยงานอิสระในกํากับของรัฐ 
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6. เน/นการแปรสภาพกิจการของรัฐให/เปDนเอกชน (privatization) และให/มีการจ/างเหมา
บุคคลภายนอก (outsourcing) รวมท้ังประยุกต�ใช/วิธีการจัดจ/างและการแข?งขันประมูลงาน (competitive 
tendering) เพ่ือลดต/นทุนและปรับปรุงคุณภาพการให/บริการ  

7. ปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาจ/างบุคลากรของภาครัฐให/มีลักษณะเปDนระยะสั้น 
8. เลียนแบบวิธีการบริหารจัดการของภาคเอกชน เช?น การวางแผนกลยุทธ�และแผนธุรกิจ  
9. มีการสร/างแรงจูงใจและให/รางวัลตอบแทนในรูปตัวเงินมากข้ึน 
10. สร/างระเบียบวินัยและความประหยัดในการใช/จ?ายเงินงบประมาณ โดยพยายามลด

ต/นทุนค?าใช/จ?ายและเพ่ิมผลผลิต 
 นอกจาก Boston และคณะ ยังมีแนวคิดของ Osborne และ Gaebler ท่ีเสนอแนวคิด 
Reinventing  Government ท่ีตีพิมพ�ในปy ค.ศ.  1992  ซ่ึงมีบทบาทมากในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ท้ังนี้ได/รับการสนับสนุนอย?างจริงจังในสมัยประธานาธิบดีบิลล� คลินตัน ผ?านหน?วยงานท่ีเรียกว?า 
National  Performance  Review รวมท้ังได/รับการสนับสนุนจากหน?วยงาน National  Commission 
on State and  Local  Public Service หลังจากนั้นแนวคิดนี้ได/แพร?ไปยังประเทศในกลุ?มสแกนดิเนเวีย 
ได/แก? สวีเดน เดนมาร�ก นอร�เวย� ฟlนแลนด� และประเทศในภาคพ้ืนยุโรป เช?น เยอรมัน เบลเยี่ยม 
เนเธอร�แลนด� โดยแนวความคิดในการเปลี่ยนแปลงภาครัฐในหนังสือ Reinventing  Government      
(Osborne and Gaebler, 1993) ได/กล?าวถึงสาระสาระสําคัญไว/ดังนี้  

1. ต/องการให/ระบบราชการทําหน/าท่ีเปDนพ่ีเลี้ยงมากกว?าให/ระบบราชการลงมือทํางาน
เอง (catalytic government)  

2. ต/องการให/ระบบราชการเปDนระบบท่ีชุมชนเปDนเจ/าของและเปDนระบบราชการท่ีมอบ
อํานาจให/กับประชาชนไปดําเนินการเอง มากกว?าที่จะเปDนกลไกที่คอยให/บริการเพียงอย?างเดียว   
(a community-owned government) 

3. ต/องการให/ระบบราชการมีลักษณะของการแข?งขันการบริการสาธารณะ (a competitive  
government) 

4. ต/องการให/ระบบราชการเปDนระบบท่ีขับเคลื่อนด/วยภารกิจมากกว?าขับเคลื่อนด/วย
กฎระเบียบ (a mission-driven government) 

5. ต/องการให/ระบบราชการเปDนระบบท่ีให/ความสําคัญต?อผลของการปฏิบัติงานมากกว?า
สนใจปeจจัยนําเข/าทางการบริการ (a results-oriented government) 

6. ต/องการให/ระบบราชการดําเนินงานในลักษณะท่ีมุ?งตอบต?อการเรียกร/องของลูกค/า
มากกว?าท่ีจะสนองตอบต?อความต/องการของตัวระบบราชการ (a customer-driven government) 

7. ต/องการให/ระบบราชการดําเนินงานในลักษณะท่ีเปDนแบบรัฐวิสาหกิจมุ?งการแสวงหา
รายได/มากกว?าการใช/จ?าย (an enterprising government) 
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8. ต/องการให/ระบบราชการเปDนระบบท่ีมีการเฝ^าระวังล?วงหน/า คือ ให/มีการเตรียมการ
ป^องกันกับปeญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนมากกว?าจะคอยให/ปeญหาเกิดข้ึนแล/วค?อยแก/ไข (an anticipatory 
government) 

9. ต/องการให/ระบบราชการเปDนระบบท่ีมีการกระจายอํานาจจากบนลงสู?ระดับล?าง โดย
ให/ข/าราชการระดับปฏิบัติงานมีส?วนร?วมในการตัดสินใจ (a decentralized government) 

10. ต/องการให/ระบบราชการเปDนระบบท่ีปรับเปลี่ยนไปตามกลไกของตลาด (a market-
oriented government)  
 ดังนั้นจะเห็นได/ว?าแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม? (New Public Management ) 
เปDนการนําค?านิยมแบบเอกชนหรือภาคธุรกิจมาใช/ในการจัดการภาครัฐ เน/นการให/ความสําคัญในเรื่อง
การแข?งขัน นําระบบกลไกตลาดกับทางเลือกของสังคมมาใช/ ดังนั้นจึงมีการเรียกเก็บค?าบริการจาก
ประชาชน รวมท้ังการให/ความสําคัญกับจิตวิญญาณแบบผู/ประกอบการ (Entrepreneurial  Spirit) 
คือ การหารายได/ให/มากกว?ารายจ?าย ท่ีกล?าวมาท้ังหมดจะเห็นได/มาแนวคิดดังกล?าวปฏิเสธในเรื่องจิต
วิญญาณสาธารณะ (Public Spirit) และบริการสาธารณะ (Public  Service) เพราะทุกอย?างเปDนเรื่อง
การได/กําไรและการขาดทุน  
 ดังนั้นแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม? จึงถูกวิพากษ�วิจารณ�ในสมัยต?อมา ตัวอย?างเช?น 
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม?ท่ีบอกว?าต/องให/ความสําคัญกับลูกค/า แต?ปeญหาท่ีตามมาคือ การระบุ
ว?าใครเปDนลูกค/าบางครั้งเปDนสิ่งท่ีทําได/ยาก รวมท้ังลูกค/าแต?ละรายมีทรัพยากรและทักษะในการเข/าถึง
บริการของรัฐแตกต?างกัน ในบางบริการรัฐเรียกเก็บค?าบริการ บางคนไม?มีจะจ?าย จึงไม?ได/รับบริการ
จากรัฐ ทําให/เกิดความไม?เปDนธรรมในสังคม และในกรณีท่ีมีผู/ทําหน/าท่ีแทนรัฐบาลในการปฏิบัติงาน
ถูกมองในลักษณะของประโยชน�ส?วนตัวหรือหน?วยงานของตัวแทน และการมองว?ารัฐเปDนผู/ประกอบการ
ทําให/รัฐทําเสมือนเปDนเจ/าของกิจการ ดําเนินการทุกอย?างตามลําพังทําให/กลายเปDนรัฐเผด็จการ ยาก
แก?การตรวจสอบ ท้ังท่ีในความเปDนจริงรัฐไม?ใช?เจ/าของท่ีแท/จริง แต?ประชาชนต?างหากท่ีเปDนเจ/าของ
ประเทศท่ีแท/จริง แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม?จึงเปDนอุปสรรคต?อการบริหารกิจการบ/านเมือง
แบบประชาธิปไตย (Democratic Governance)  
 ดังนั้นในสมัยต?อมาจึงมีการเสนอแนวความคิดใหม?ท่ีเรียกว?า คือ New Public Service : 
NPS หรือ Democratic Governance ทฤษฎีที่สนับสนุนแนวความคิดนี้ คือ ทฤษฎีความเปDน
พลเมืองแบบประชาธิปไตย (Theory of Democratic Citizenship) ท่ีให/ความสําคัญกับประชาชนว?า
มีสถานะเปDนพลเมือง ตัวแบบชุมชนและประชาสังคม (Model of Community and Civic Society) 
เปDนการเรียกร/องให/มีการรื้อฟ��นความเปDนชุมชน รัฐต/องเข/ามาสร/างชุมชนและสนับสนุนชุมชน และ
แนวทางการศึกษาเชิงมนุษยนิยมแห?งองค�การและทฤษฎีวาทกรรม (Organizational  Humanism  
and  Discourse  Theory) เปDนการเสนอวิธีการศึกษาหาความรู/โดยวิธีการใหม? ๆ เช?น ทฤษฎีตีความ  
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ทฤษฎีเชิงวิพากษ�  ทฤษฎีวาทกรรม  แนวทางการศึกษาเหล?านี้ให/ความสําคัญกับการใช/อํานาจและ
การควบคุมน/อยกว?าการให/ความสนใจคนท่ีทํางานอยู?ในองค�การ หรือประชาชนท่ีอยู?นอกองค�การ 
 สําหรับคุณลักษณะสําคัญของ New Public Service (NPS)  มีนักวิชาการท่ีมีความโดด
เด?นในการนําเสนอ คือ Janet V. Denhardt และ Robert B. Denhardt (2007) ซ่ึงได/อธิบาย
สาระสําคัญของแนวคิ New Public Service ไว/ ดังนี้  

1. รัฐบาลต/องบริการรับใช/พลเมืองไม?ใช?ลูกค/า (Serve Citizens, Not Customer) 
ผลประโยชน�สาธารณะเปDนผลลัพธ�มาจากการการตกลงกันเก่ียวกับคุณค?าหรือค?านิยมร?วมกัน มากกว?า
เปDนการรวมกันของคนท่ีมีผลประโยชน�ส?วนตน  การให/บริการภาครัฐต/องไม?ใช?การตอบสนองความ
ต/องการของลูกค/า แต?เปDนการสร/างความสัมพันธ�ให/เกิดความไว/วางใจและความร?วมมือกันท้ังกับ
พลเมืองด/วยกัน และระหว?างพลเมืองกับรัฐ รัฐมีหน/าท่ีส?งเสริมบทบาทพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
เสริมสร/างการมีส?วนร?วมทางการเมืองของประชาชน และการจัดบริการสาธารณะในฐานะการขยาย
บทบาทของความเปDนพลเมือง 

2. การค/นหาผลประโยชน�สาธารณะ (Seek  the  Public  Interest) รัฐต/องสร/าง
ผลประโยชน�สาธารณะร?วมกัน  การค/นหาประโยชน�สาธารณะเปDนสิ่งท่ีทําได/ยาก เพราะผลประโยชน�
สาธารณะไม?ได/ตอบสนองความต/องการของคนใดคนหนึ่ง แต?ต/องสนองความต/องการของส?วนรวม 
ดังนั้นการค/นหาจึงต/องเกิดจากการรวมสนทนา การพูดคุยกัน การปรึกษาหารือกัน  ดังนั้นรัฐบาลต/อง
สร/างความร?วมมือและความเข/าใจร?วมกันในผลประโยชน�ส?วนรวม  โดยมีเป^าหมายเพ่ือการแบ?งปeน
ผลประโยชน�สาธารณะ หลักการสําคัญของการบริการสาธารณะแนวใหม? คือ การยืนยันความเปDน
ศูนย�กลางของผลประโยชน�สาธารณะในบริการภาครัฐ ในการบริการสาธารณะแนวใหม?ต/องมี
วิสัยทัศน�เพ่ือสังคมท่ีแท/จริง ไม?ใช?เปDนเพียงเครื่องมือทางการเมืองของนักการเมืองเท?านั้น  บทบาท
ของรัฐต/องมีจริยธรรมเพ่ือให/ม่ันใจว?า การแก/ปeญหาใด ๆ หรือการจัดการผลประโยชน�สาธารณะให/กับ
ประชนจะต/องสอดคล/องกับบรรทัดฐานของความยุติธรรม ความเปDนธรรม และความเสมอภาค 

3. เน/นคุณค?าความเปDนพลเมืองมากกว?าการเปDนผู/ประกอบการ (Value Citizenship  
over Entrepreneurship) ผลประโยชน�ร?วมของสาธารณะสามารถท่ีจะพัฒนาไปได/โดยข/าราชการ
และพลเมือง ท้ังสองฝ�ายต/องอุทิศตัวให/กับสังคม อย?าคิดว?าเงินสาธารณะเปDนเงินของตน ต/องคิดเสมอว?า
เปDนเงินส?วนรวมเปDนเงินของชาติ  แนวคิดในยุค New Public Management ทําให/ภาครัฐคิดว?าตน
เปDนเจ/าของกิจการ การดําเนินกิจการคิดแต?การเพิ่มผลิตภาพให/มากที่สุด และทําให/ลูกค/าพอใจ 
แต?แนวคิด New Public Service ตระหนักว?านักบริหาร หรือรัฐบาลไม?ใช?เจ/าของกิจการ พลเมือง
ต?างหากท่ีเปDนเจ/าของท่ีแท/จริง  
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4. คิดเชิงกลยุทธ� ปฏิบัติแบบประชาธิปไตย (Think Strategically, Act  Democratically) 
นโยบายและแผนงานจะตอบสนองต?อความต/องการของส?วนรวมได/ สามารถบรรลุเป^าหมายอย?างมี
ประสิทธิผลและมีความรับผิดชอบได/นั้นจะต/องเกิดจากกระบวนการรวมกลุ?ม และความร?วมมือร?วมใจ
กันของทุกฝ�าย ในการวางแผนต/องให/ประชาชนเข/ามามีส?วนร?วม ในการลงมือปฏิบัติต/องเปlดกว/างให/
ประชาชนได/เข/าถึง เพ่ือให/ประชาชนได/เกิดความภูมิใจ 

5. การตระหนักในความรับผิดชอบ (Recognize  that  Accountability) เปDนความ
พร/อมท่ีจะรับผิดชอบ และการถูกตรวจสอบหรือการแสดงผลงานเพื่อให/เห็นว?าการทํางานในหน/าท่ี
ประสบความสําเร็จหรือล/มเหลวอย?างไร โดยมีระบบการให/รางวัลหรือการลงโทษที่ชัดเจน ความ
รับผิดชอบในท่ีนี้หมายถึง ความรับผิดชอบต?อความเชี่ยวชาญ ความรับผิดชอบต?อมาตรฐานการทํางาน  
มาตรฐานวิชาชีพ รับผิดชอบต?อรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ รวมถึงรับผิดชอบต?อ
ค?านิยมของชุมชนและบรรทัดฐานการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

6. การให/บริการมากกว?าการกํากับทิศทาง (Serve Rather than Steer) รัฐต/องคิดเสมอ
ว?าตนเองเปDนผู/ให/บริการไม?ใช?คนสั่งการ  การบริการรับใช/ประชาชนเปDนบทบาทข/าราชการ  โดยต/องมี
ภาวะผู/นําและมีค?านิยมพ้ืนฐานท่ีช?วยสร/างผลประโยชน�ร?วมกันของพลเมืองมากกว?าการพยายาม
ควบคุมหรือกํากับทิศทางของสังคมให/เปDนไปตามท่ีรัฐบาลต/องการ 

7. ให/คุณค?ากับคน ไม?ใช?แค?ทํางานสําเร็จเท?านั้น (Value People, Not Just  Productivity) 
องค�การภาครัฐและเครือข?ายต/องเน/นการมีส?วนร?วมและคํานึงถึงผลสําเร็จในระยะยาว การปฏิบัติงาน
ภาครัฐจะสําเร็จได/ก็ต?อเม่ือได/รับความร?วมแรงร?วมใจและการให/ความสําคัญกับทุกคน ดังนั้นการให/
คุณค?ากับคนไม?ใช?เฉพาะแต?ผลผลิตเท?านั้น ต/องมีการสร/างแรงจูงใจให/กับข/าราชการ เพ่ือให/พวกเขา
ทํางานโดยไม?หวังเพียงแค? ค?าตอบแทน โบนัส ความมั่นคงในการทํางาน  แต?หมายถึงให/พวกเขา
ทํางานเพ่ือให/ประชาชนมีชีวิตท่ีดีข้ึน  
 ดังนั้นจะเห็นได/ว?าแนวคิด New Public Service เปDนการเปลี่ยนแปลงท่ีนํามาสู?การ
พัฒนาองค�การภาครัฐในระยะเวลาต?อมา สาระสําคัญของกระแสความคิดใหม?สรุปได/ดังนี้  ประการท่ี 1 
คือ การบริหารงานท่ีสอดคล/องกับความต/องการของสังคม ประการท่ี 2 แนวความคิดนี้ให/ความสําคัญ
เก่ียวกับค?านิยม และไม?เห็นด/วยกับพฤติกรรมนิยม หรือปฏิฐานนิยมทางตรรกวิทยา แต?มีมุมมองท่ีว?า
นักบริหารควรยื่นมือเข/าไปช?วยบุคคลท่ีเสียเปรียบทางสังคม  นักรัฐประศาสนศาสตร�ต/องใช/ความรู/
และความฉลาดเพ่ือช?วยให/ความเปDนอยู?ของมนุษย�ดีขึ้น ประการที่ 3 คือ ความเสมอภาคทางสังคม 
นักบริหารต/องใช/ค?านิยมไปช?วยบุคคลท่ีด/อยโอกาส ประการสุดท/าย คือ การเปลี่ยนแปลง หมายถึง    
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือให/เกิดความเสมอภาคทางสังคมให/ประสบความสําเร็จ (อุทัย  เลาหวิเชียร, 2547: 
33-34)  
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 สรุป  แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม? (New Public Management) เปDนการนํา
ค?านิยมแบบเอกชนหรือภาคธุรกิจมาใช/ในการจัดการภาครัฐ เพื่อแก/ไขปeญหาการบริหารราชการ
แบบเดิมท่ีมีจุดอ?อน ดังนั้นแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม?จึงเน/นการให/ความสําคัญในเรื่องการแข?งขัน 
นําระบบกลไกตลาดกับทางเลือกของสังคมมาใช/ รวมทั้งการให/ความสําคัญกับจิตวิญญาณแบบ
ผู/ประกอบการ ดังนั้นจะเห็นได/ว?าการจัดการภาครัฐแนวใหม?ปฏิเสธในเรื่องจิตวิญญาณสาธารณะ และ
บริการสาธารณะ  
 ดังนั้นแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม? จึงถูกวิพากษ�วิจารณ�ในสมัยต?อมาว?าเปDนแนวคิดท่ี
ก?อให/เกิดความไม?เปDนธรรมในสังคม ทอดทิ้งประชาชนที่ด/อยโอกาส  และการที่รัฐทําเสมือนเปDน
เจ/าของกิจการ ดําเนินการทุกอย?างตามลําพังทําให/กลายเปDนรัฐเผด็จการ ยากแก?การตรวจสอบ และ
ในความเปDนจริงรัฐไม?ใช?เจ/าของท่ีแท/จริง แต?ประชาชนต?างหากท่ีเปDนเจ/าของประเทศท่ีแท/จริง แนวคิดนี้
จึงถูกโจมตี และในเวลาต?อมาได/มีนักวิชาการนําเสนอแนวคิด New Public Service (NPS)   
 แนวคิด New Public Service (NPS)  เปDนแนวคิดที่ให/ความสําคัญกับประชาชน
ในฐานะท่ีพลเมือง รัฐจึงต/องบริการและรับใช/พลเมือง เพราะพลเมืองเปDนเจ/าของประเทศพลเมือง
ไม?ใช?ลูกค/าของรัฐ นอกจากนี้รัฐต/องค/นหาผลประโยชน�สาธารณะ  รัฐต/องส?งเสริมประชาธิปไตยและ
สร/างความตระหนักในความรับผิดชอบของรัฐ  รัฐต/องเน/นการให/บริการมากกว?าการกํากับทิศทาง 
และรัฐต/องให/คุณค?ากับคน ไม?ใช?แค?ทํางานสําเร็จเท?านั้นแต?ต/องการสร/างแรงจูงใจให/กับข/าราชการ
เพื่อให/พวกเขาทํางานเพื่อให/ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น แนวคิด New Public Service เปDนการ
เปลี่ยนแปลงท่ีนํามาสู?การพัฒนาองค�การภาครัฐ 3 ประการ คือ เพ่ือให/เกิดการบริหารงานท่ีสอดคล/อง
กับความต/องการของสังคม  เพ่ือให/รัฐเข/าไปช?วยบุคคลท่ีเสียเปรียบทางสังคม และ เพ่ือสร/างความ
เสมอภาคในสังคม 
 
8. สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได/บัญญัติให/มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเปDนมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท/องถ่ิน เสริมสร/างภูมิปeญญาท/องถ่ินรวมท้ังศิลปวิทยาการเพ่ือให/
เกิดความยั่งยืนและความม่ันคง รวมท้ังมีส?วนร?วมในการบํารุงรักษา การใช/ประโยชน�จากทรัพยากร
และสิ่งแวดล/อม โดยมีวัตถุประสงค�ในการจัดการศึกษาเพ่ือส?งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทําการสอน
และการวิจัย การให/บริการวิชาการสู?ชุมชน การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม การผลิตครูและ
ส?งเสริมวิทยฐานะของครู (มาตรา 7) (พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547, 2559) 
 จากมาตรา 7 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได/กําหนดแนวทางการ
ดําเนินเพื่อให/มหาวิทยาลัยราชภัฏปฏิบัติภาระหน/าที่ ดังปรากฏในมาตรา 8 (พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547, 2559) ซ่ึงสรุปได/ดังนี้ 
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1. แสวงหาความจริงเพ่ือพัฒนาความเปDนเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปeญญาท/องถ่ิน 
ภูมิปeญญาไทย และภูมิปeญญาสากล 

2. ผลิตบัณฑิตให/มีความรู/คู?คุณธรรม มีความรักในท/องถ่ิน และส?งเสริมการเรียนรู/ตลอดชีวิต
เพ่ือให/คนในท/องถ่ินรู/เท?าทันการเปลี่ยนแปลง 

3. สร/างจิตสํานึกในความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท/องถ่ินและของชาติ 
4. เรียนรู/และเสริมสร/างความเข/มแข็งให/ผู/นําชุมชน เพ่ือให/สามารถบริหารงานพัฒนาให/

เกิดแก?ส?วนรวม 
5. ผลิตครูและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให/มีคุณภาพ 
6. ประสานความร?วมมือกับชุมชน องค�กรปกครองท/องถ่ิน และองค�กรอ่ืน ๆ ท้ังในประเทศ

และต?างประเทศ 
7. พัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ/านและเทคโนโลยีสมัยใหม?เพ่ือการประกอบอาชีพของคนใน

ท/องถ่ิน และแสวงหาแนวทางในการใช/ประโยชน�จากทรัพยากรและสิ่งแวดล/อมให/เกิดความยั่งยืน 
8. ส?งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริเพ่ือพัฒนาท/องถ่ิน       

 สรุป จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ส?งผลให/มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มีหน/าท่ีหลัก 4 ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน การทําวิจัย การจัดบริการวิชาการสู?ชุมชน และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 นอกจากนี้ที่ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏได/กําหนดทิศทาง นโยบาย เป^าหมาย และ
แผนกลยุทธ� เพ่ือการยกระดับคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู?ความเปDนเลิศระยะ 10 ปy (พ.ศ. 
2558-2567) ซ่ึงสามารถสรุปเปDนยุทธศาสตร�หลัก 7 ด/าน (สํานักงานท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ, 2559)  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให/มีคุณภาพได/มาตรฐาน มี
ความคล?องตัวทันสมัย ยืดหยุ?น โปร?งใส ด/วยหลักธรรมาภิบาล ให/ทันกับการเปลี่ยนแปลงสังคมยุค
เศรษฐกิจฐานความรู/ (Knowledge-based economy) และสู?การกํากับและดูแลตนเอง 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให/มีคุณภาพและได/มาตรฐานสากล 
ท้ังด/านความรู/ คู?คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปeญญา การคิด การแก/ปeญหาอย?างสร/างสรรค� การสื่อสาร 
การใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนรู/ตลอดชีวิต เพ่ือให/มีขีดความสามารถ (Capability) และ
ทักษะวิชาชีพ (Professional skills) ในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู เพ่ือการยกคุณภาพและการพัฒนาการศึกษาไทย 
ให/มีคุณภาพมาตรฐาน ระดับสากล และมีขีดความสามารถในการแข?งขันกับกลุ?มประชาคมอาเซียนได/ 
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 ยุทธศาสตร�ท่ี 4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการ และยกคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือสร/างความรู/และนวัตกรรมท่ีจะนําไปสู?การสร/างความเปDนธรรม การแก/ปeญหา การสร/าง
มูลค?าเพ่ิม การลดช?องว?างและความเหลี่ยมล้ําให/แก?ชุมชน ท/องถ่ิน และสังคมไทยได/อย?างยั่งยืนและ
แข?งขันได/ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 5 เร?งรัดและยกมาตรฐานการให/บริการทางวิชาการ การถ?ายทอดเทคโนโลยี
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให/สนองตอบกับความต/องการของชุมชน ท/องถ่ิน และสังคมไทย 
และพัฒนาความรู/ทักษะ อาชีพและความเปDนอยู?แก?ชุมชน และท/องถ่ินให/เข/มแข็ง มีมาตรฐานชีวิตท่ีดี 
มีความพอเพียงและพัฒนาได/ยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 6 ยกคุณภาพและมาตรฐานอาจารย�และบุคลากรให/มีคุณวุฒิ มีความรู/ 
ทักษะ การสื่อสาร และศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการให/บริการทางวิชาการ
อย?างมืออาชีพ และมีขีดความสามารถในการแข?งขันระดับนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 7 ส?งเสริมและสนับสนุนการสร/างความสัมพันธ�เครือข?าย และความร?วมมือ 
กับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ชุมชน ท/องถ่ิน และผู/ประกอบการในการจัดการเรียนรู/ การวิจัย การ
ให/บริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได/อย?างต?อเนื่องและม่ันคง 
 นอกจากการกําหนดทิศทาง นโยบาย เป^าหมาย และแผนกลยุทธ� เพื่อการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานแล/วมหาวิทยาลัยราชภัฏได/กําหนดวิสัยทัศน� และพันธกิจ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน�มหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ มหาวิทยาลัย เน/นการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเปDนเลิศ 
โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาชุมชนและท/องถ่ินให/มีความเข/มแข็ง และยั่งยืน 
 พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตให/มีความรู/ ทักษะและความสามารถในการคิด การแก/ปeญหา การสร/างสรรค� 
และการสื่อสาร ด/วยหลักคุณธรรม คุณภาพและได/มาตรฐานสากล เน/นสาขาเพ่ือการแก/ปeญหา และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และท/องถ่ินให/เข/มแข็งและยั่งยืน 

2. วิจัย สร/างความรู/และนวัตกรรมให/มีคุณภาพและได/มาตรฐานสากล โดยเน/นปeญหา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และท/องถิ่นเฉพาะพื้นที่ (Area-based) ให/เข/มแข็งและยั่งยืนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ให/บริการทางวิชาการ ถ?ายทอดเทคโนโลยี น/อมนําแนวพระราชดําริ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมให/แก?ชุมชน ท/องถิ่นและสังคมมาใช/แนวทาง โดยอยู?บนพ้ืนของการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอน กับการวิจัยและพัฒนา 

4. สร/างเครือข?ายและความร?วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท/องถ่ิน และผู/ประกอบการ
ในการจัดการศึกษา การวิจัยและการให/บริการวิชาการท่ียั่งยืน 
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5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให/มีความคล?องตัว ยืดหยุ?น โปร?งใส ด/วยหลักธรรมาภิบาล 
สู?การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาก/าวหน/าอย?างต?อเนื่องและยั่งยืน  
 สรุป จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุปได/ว?าหน/าท่ีหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
คือ 1) การผลิตบัณฑิตให/มีความรู/  2) การวิจัยเพ่ือสร/างองค�ความรู/และนวัตกรรม 3) การให/บริการ
วิชาการ ถ?ายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และน/อมนําแนวพระราชดําริ 4) สร/าง
เครือข?ายความร?วมมือ และ 5) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให/มีความคล?องตัว (สํานักงานท่ีประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ, 2559) 
 
9. บริบทโรงเรียนสาธิต 
 โรงเรียนสาธิตเปDนโรงเรียนท่ีสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา และถือเปDนหน?วยงานหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัย โดยปeจจุบันโรงเรียนสาธิตจําแนกเปDน โรงเรียนสาธิตท่ีสังกัดมหาวิทยาลัย  โรงเรียน
สาธิตท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ และโรงเรียนสาธิตเอกชน ท้ังนี้โรงเรียนสาธิตมีประวัติความเปDนมา 
และวัตถุประสงค�ในการจัดต้ัง และระบบบริหารจัดการท่ีแตกต?างจากโรงเรียนท่ัวไป ดังรายละเอียดท่ี
จะกล?าวในหัวข/อต?อไปนี้ 

9.1 ประวัติและความเปKนมาของโรงเรียนสาธิตในประเทศไทย 
  โรงเรียนสาธิตเกิดข้ึนครั้งแรกท่ีประเทศฝรั่งเศส ในปy ค.ศ. 1654 โดยแนวความคิด
ของเอิร�นเนส (Eernest) ท่ีกล?าวถึง ผู/ท่ีจะเปDนครูจะต/องได/เรียนภาคปฏิบัติในเรื่องท่ีตนจะต/องทําการสอน 
ต?อมาแนวคิดนี้ได/แพร?หลายในยุโรปในปy ค.ศ. 1788 โดยมีโรงเรียนสําหรับการฝ{กหัดครูแห?งแรกท่ี
กรุงเบอร�ลิน ประเทศเยอรมัน เพื่อให/นักศึกษาได/มีโอกาสสังเกตการณ�สอน และได/ฝ{กสอนโดยมี
อาจารย�นิเทศ ต?อมาแนวคิดนี้ได/แพร?หลายไปท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา จนกระท่ัง ค.ศ.1940 โรงเรียน
สาธิตเปDนท่ียอมรับของนักศึกษาโดยท่ัวไป และโรงเรียนสาธิตกลายเปDนส?วนหนึ่งของโครงการฝ{กหัด
ครูท่ีมีบทบาทในการเพ่ิมพูนประสบการณ�ต?าง ๆ ให/กับนักเรียน (สุมนา  ระบอบ, 2542: 7-8) 
  สําหรับความเปDนมาของโรงเรียนสาธิตในประเทศไทยสามารถสรุปได/เปDน 2 ระยะ 
ดังนี้ 

1. แนวความคิดของโรงเรียนสาธิตในระยะแรก เปDนโรงเรียนตัวอย?าง โดยมิได/ใช/ชื่อว?า 
“สาธิต” ภายใต/แนวความคิดจากประเทศอังกฤษ ท่ีมีความเชื่อว?าความรู/ในวิชาชีพครูต/องประกอบด/วย
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพราะฉะนั้นเม่ือมีการก?อต้ังสถาบันฝ{กหัดครูแล/ว จําเปDนต/องมีโรงเรียนสาธิต
เพ่ือทําหน/าท่ีฝ{กสอนไปพร/อมกัน 

2. แนวความคิดของโรงเรียนสาธิต ภายใต/บริบทที่ได/รับอิทธิพลแนวความคิดจาก
สหรัฐอเมริกาภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซ่ึงเปDนแนวความคิดใหม?ท่ีมุ?งเน/นท่ีตัวผู/เรียนและบทบาท
หน/าท่ีของครูท่ีส?งเสริมให/ผู/เรียนมีพัฒนาการอย?างเต็มท่ี โดยรับแนวคิดมาจากปรัชญาการศึกษาแบบ
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พิพัฒนาการ (Progressivism) ของจอห�น ดิวอ้ี (John  Dewey) มาใช/  โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือค/นคว/า 
ทดลอง และวิจัยการจัดการเรียนรู/ให/แก?นักเรียนตามความสามารถ จากคติความเชื่อท่ีว?านักเรียนทุกคน
มีธรรมชาติแห?งการเรียนรู/และการค/นพบ การจัดการเรียนการสอนจึงมุ?งเน/นกิจกรรมการเรียนรู/ต?าง ๆ 
  โรงเรียนสาธิตในประเทศไทยต้ังข้ึนครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2475 ชื่อว?าโรงเรียนประถม
วัดหัวลําโพง โดยใช/ชื่อว?าโรงเรียนฝ{กหัดสอนหรือฝ{กหัดงานของแผนกวิชาครุศาสตร� จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย ต?อมาได/ย/ายมาอยู?ที่สนามกีฬาแห?งชาติ และได/เปลี่ยนชื่อใหม?ว?าโรงเรียนหอวัง โดย
โรงเรียนนี้ทําหน/าท่ีเปDนโรงเรียนฝ{กสอนของแผนกฝ{กหัดครูประโยคมัธยมในคณะอักษรศาสตร�และ 
ครุศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย โรงเรียนหอวังดําเนินงานจนถึง พ.ศ. 2487 จึงได/ยกเลิกไป 
         ต?อมากรมการฝ{กหัดครูได/จัดต้ังโรงเรียนสาธิตข้ึนเปDนแห?งแรก  คือ  โรงเรียน
สาธิตปทุมวัน เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ� 2496 ปeจจุบันคือ โรงเรียนมัธยมสาธิตปทุมวัน ข้ึนกับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และต?อจากนั้นได/เปlดโรงเรียนประถมสาธิตประสานมิตรของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในปy พ.ศ. 2499 และในปyเดียวกันได/เปlดโรงเรียนมัธยมสาธิตประสานมิตรข้ึนด/วย 
(สุมนา  ระบอบ, 2542: 9-10) 

9.2 วัตถุประสงค-ของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต 
  วัตถุประสงค�ของการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตเกิดสืบเนื่องมาจากการขยายการศึกษา
ของไทย ทําให/เกิดการขาดแคลนครูผู/สอน มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยท่ีทําหน/าท่ีผลิตครู จึงจําเปDนต/อง
เร?งผลิตเพ่ือสนองตอบต?อความต/องการทางสังคม คุณภาพของผู/สําเร็จการศึกษาจึงมีความแตกต?างกัน 
สถาบันเหล?านี้จึงพยายามท่ีจะหาวิธีในการผลิตครูให/มีมาตรฐาน มีหลักประกันคุณภาพให/ผู/สําเร็จ
การศึกษา 
  สาโรช  บัวศรี (2542: 10-11) ได/กล?าวถึงการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย
ไว/ 3 ประการ คือ  

1. สําหรับเปDนท่ีฝ{กสอน ฝ{กงาน สังเกต และศึกษาของนิสิต ผู/กําลังศึกษาทางด/าน
วิชาการศึกษา 

2. สําหรับเปDนท่ีวิจัยในเรื่องทฤษฎีการสอน การปกครองและการวัดผล การแนะแนว 
และการทําหลักสูตร เพ่ือทําให/วิชาการศึกษาหรือวิชาครูมีความก/าวหน/าเพื่อให/เกิดประโยชน�กับ
นักเรียนโรงเรียนสาธิต 

3. สําหรับเปDนท่ี “แสดงให/เห็น” แก?บุคคลท่ัวไป หรือท่ีเรียกสั้น ๆ ว?า “สาธิต” ใน
เรื่องสําคัญๆ ต?าง ๆของการศึกษา เช?น วิธีสอนต?าง ๆ วิธีแนะแนว การทําโรงเรียนมัธยมแบบประสาน 
การทําโรงเรียนท่ีถูกต/อง และการปกครองโรงเรียนแบบประชาธิปไตย 
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9.3 บทบาทของโรงเรียนสาธิต 
  โรงเรียนสาธิตนอกจากการจัดการเรียนการสอนแล/ว โรงเรียนสาธิตยังมีบทบาท
หน/าท่ีในด/านอ่ืน ๆ อีก กล?าวคือ 
  สมจิต  ชีวปรีชา (2536: 163-170) ได/กล?าวถึงบทบาทของโรงเรียนสาธิตในการ
เผยแพร?วิชาการในลักษณะท่ีควรจะเปDน ดังนี้  

         1. เปlดโอกาสให/บุคคลเข/าเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียน 
         2. เปDนแหล?งบริการวิทยากรให/กับสถาบันการศึกษาต?าง ๆ  
         3. เปDนสถาบันจัดอบรมทางวิชาการ 
         4. การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมทางวิชาการ 
         5. การจัดทําหนังสือ วารสาร และบทความ 
         6. การเผยแพร? งานวิจัยในโรงเรียน 

  นอกจากนี้ไพฑูรย�  สินลารัตน� (2536: 6-13) ได/สรุปบทบาทและภาระหน/าท่ีของ
โรงเรียนสาธิตไว/ 7 ประการ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. สถานฝ{กปฏิบัติการ  บทบาทสําคัญของโรงเรียนสาธิตมีสถานะเปDนสถานฝ{ก
ปฏิบัติการทางการศึกษาหรือเปDนแหล?งในการฝ{กหัดครูของนิสิต/นักศึกษา อย?างไรก็ตามในบทบาทนี้
มีการวิจารณ�กันว?า การฝ{กปฏิบัติงานสามารถฝ{กหัดได/ท่ีอ่ืน แต?ถึงอย?างไรบทบาทด/านนี้ของโรงเรียน
สาธิตยังคงมีความจําเปDน กล?าวคือ  

          ประการแรก การจัดระบบการฝ{กงานครู ไม?ว?าจะเรียกว?า การฝ{กสอน การฝ{ก
ประสบการณ�วิชาชีพ ในฐานะท่ีเปDนโรงเรียนสาธิตถือเปDนภาระหน/าท่ีต/องดําเนินการ เพ่ือผลิตบัณฑิต
ของคณะครุศาสตร�หรือศึกษาศาสตร�ให/เปDนไปตามเป^าหมาย อาจารย�โรงเรียนสาธิตต/องร?วมกับคณะ
ในการผลิตบัณฑิต 

          ประการท่ีสอง เนื่องจากโรงเรียนสาธิตจะมีความคล?องตัวและมีความได/เปรียบใน
ด/านการเข/าใจบทบาทของคณะในการสร/างบัณฑิตครูได/ดีกว?าโรงเรียนอ่ืน ๆ 

2. สาธิตการแนะแนวใหม? โรงเรียนสาธิตในฐานะท่ีเปDนโรงเรียนสาธิต แนวคิดและ
วิธีการใหม? ๆ ทางการศึกษาจะถูกนํามาใช/เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษา เปDนการศึกษาท่ีให/ความสําคัญ
กับความแตกต?างระหว?างบุคคล ส?งเสริมให/เด็กได/เติบโตตามความถนัดอย?างเต็มท่ี เปlดโอกาสให/เด็กได/
แสดงออกและเปDนตัวของตัวเอง 

3. ประเมินแนวคิดใหม? บทบาทนี้จะควบคู?ไปกับบทบาทการเสนอการศึกษาใหม? 
คือ บทบาทในการตรวจสอบและประเมินแนวคิดใหม?ว?ามีความเหมาะสม สอดคล/องกันกับสภาพของ
สังคมไทยมากน/อยเพียงใด หลังจากได/สาธิตของใหม?มาระยะหนึ่งแล/วมีอะไรจะทําให/วงการศึกษาและ
สังคมไทย ต/องการมีประเมินข/อดีข/อเสียในการเปlดโอกาสให/เด็กได/แสดงออก การประเมินและ
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ตรวจสอบ แนวคิดใหม?นี้เปDนไปอย?างดียิ่ง ถ/าหากดําเนินไปพร/อมกับการทบทวน รูปแบบและวิธีการ
ของการศึกษารูปแบบเดิมๆ ของไทย 

4. แหล?งทดลองทางการศึกษา บทบาทนี้เปDนบทบาทเพ่ือสนองตอบจุดมุ?งหมายใน
ข/อท่ีสามท่ีเปDนการพัฒนาวิชาชีพครู เพ่ือให/วิชาชีพครูได/ก/าวหน/าและพัฒนาต?อไป ซ่ึงจะส?งผลต?อการ
พัฒนาการสอนและพัฒนาเด็กในโรงเรียนสาธิตและที่อื่น ๆ ต?อไป จะต/องมีการทดลองงานอย?างท่ี
จําเปDนสําหรับวิชาชีพครู เช?น การทดลองการสอนภาษาอังกฤษแบบใหม? ทดลองสอนคอมพิวเตอร� 
การจัดกิจกรรมกลุ?ม การทดลองการเรียนวิชาชีพต?าง ๆ  

5. สถาบันวิจัยและพัฒนาบทบาทในการวิจัยเปDนบทบาทสําคัญของโรงเรียนสาธิต
ในการพัฒนาวิชาชีพ เพราะเปDนการศึกษาค/นคว/าองค�ความรู/ใหม? เปDนการนําผลการวิจัยไปใช/ในการ
ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยตรง การวิจัยเปDนการเน/นการพัฒนาของเด็กเปDนสําคัญ รวมท้ัง
การวิจัยท่ีเน/นด/านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน การดําเนินบทบาทนี้จะต/องเปDนความร?วมมือ
ระหว?างอาจารย�ผู/สอน อาจารย�ผู/ควบคุมหลักสูตรและการสอน เพ่ือให/เกิดประโยชน�สูงสุดในการทํา
วิจัย 

6. แหล?งข/อมูลและเผยแพร? โรงเรียนสาธิตคือหัวใจของการพัฒนาวิชาชีพ เมื่อ
โรงเรียนได/พัฒนาบทบาทและสร/างสรรค�งานต?าง ๆ แล/ว จําเปDนต/องมีการเผยแพร?ผลการศึกษาวิจัย 
และข/อคิดเห็นด/านต?าง ๆ อย?างกว/างขวาง การเผยแพร?และประชาสัมพันธ�ระบบความรู/จะกระทําใน
หลายรูปแบบ และต/องมีการส?งเสริมอย?างจริงจัง 

7. การให/การศึกษา เป^าหมายของการศึกษาและวิชาชีพครู คือ ตัวเด็ก การทดลอง
และวิจัยต/องเน/นไปท่ีเด็ก บทบาทของโรงเรียนสาธิตต/องทําหน/าที่ของโรงเรียน ทั้งนี้เป^าหมายของ
โรงเรียนจึงไม?ใช?เพียงแค?ให/นักเรียนเก?งด/านวิชาการเท?านั้น แต?เป^าหมายท่ีแท/จริงของโรงเรียนสาธิต
เน/นท่ีการพัฒนาเด็กในทุกด/าน สะท/อนภาพอุดมคติของการศึกษาและวิชาชีพ ตระหนักในบทบาท
ของการสร/างผู/นําระยะยาว 
                   เช?นเดียวกับวิจิตร ศรีสอ/าน (2550) กล?าวถึงบทบาทของโรงเรียนว?านอกเหนือจาก
การจัดการเรียนการสอนแล/ว โรงเรียนสาธิตควรทําหน/าท่ีอ่ืน ๆ อีก 4 ประการ คือ การฝ{กสอน 
การสาธิตการสอน  การสังเกตการสอน และการทดลองและวิจัย  สอดคล/องกับ สาโรช บัวศรี ท่ี
กล?าวถึงโรงเรียนสาธิตในอุดมคติท่ีมีจุดมุ?งหมาย 3 ประการ คือ 1)  เปDนสถานท่ีฝ{กสอน ฝ{กงาน 
สังเกต และศึกษาของนักศึกษาครู 2) เปDนท่ีสําหรับวิจัยในเรื่องทฤษฎีการสอน การปกครอง การวัดผล 
การแนะแนว การจัดทําหลักสูตร 3) เปDนที่แสดงให/เห็นถึงวิธีการสอน การแนะแนว การทําโรงเรียน
แบบผสม เพ่ือให/สอดคล/องกับคําว?า “สาธิต” อย?างแท/จริง 
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         ขณะท่ี Lois C. Blair, Dwight K. Curtis and A. C. Moon (1958: 30-42) ได/
นําเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทหน/าท่ีของโรงเรียนสาธิตนอกจากการปฏิบัติการสอนแล/ว
โรงเรียนสาธิตท่ีดําเนินการในเรื่องต?อไปนี้ 

1. แสดงภาคปฏิบัติของทฤษฎีต?าง ๆ ของกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือเปDนตัวอย?าง
แก?นักศึกษาฝ{กหัดครู 

2. จัดประสบการณ�โดยตรงให/แก?นักศึกษาฝ{กหัดครู เช?น การมีส?วนร?วมในการ
ปฏิบัติในชั้นเรียน 

3. การทดลองและวิจัย 
4. เปDนผู/นําทางการศึกษา โดยการเขียนบทความท่ีเปDนประโยชน�ลงในวารสาร

ประเภทความรู/ เพ่ือเผยแพร?ความรู/ รวมท้ังการส?งตัวแทนเข/าร?วมการสัมมนาหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ 
5. ให/บริการอ่ืน ๆ เช?น เปDนศูนย�กลางของอุปกรณ�การสอนและให/ความช?วยเหลือ

โรงเรียนอ่ืน 
        สรุป  บทหน/าท่ีสําคัญของโรงเรียนสาธิตประกอบไปด/วย เปDนสถานท่ีฝ{กปฏิบัติใน

การจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร� หรือศึกษาศาสตร� เปDนโรงเรียนท่ีเปDนต/นแบบนําเทคนิค
วิธีการสอนแบบใหม?มาทดลองใช/ เปDนสถานที่ที่ประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการ
จัดการเรียนการสอน เปDนโรงเรียนท่ีใช/เปDนกลุ?มเป^าหมายในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  และเปDนโรงเรียน
ท่ีให/ความสําคัญกับนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน  
            
10. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  
             จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข/องพบว?าได/มีนักวิชาการศึกษาเก่ียวกับการ
พัฒนากลยุทธ�ท่ีเก่ียวข/องกับสถานศึกษาเปDนจํานวนมาก ผู/วิจัยจึงได/รวบรวมและสรุปงานวิจัยท่ีน?าสนใจ   
ดังนี้ 

10.1งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนากลยุทธ- 
              ขวัญทิพย�  ชินเศรษฐวงศ� (2557) ได/ศึกษายุทธศาสตร�การขับเคลื่อนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานสู?ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ซ่ึงประกอบไปด/วย 6 ยุทธศาสตร� กล?าวคือ ยุทธศาสตร�
ท่ี 1 ส?งเสริมพัฒนาผู/เรียนให/มีความรู/ ความสามารถ มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค�ตามเกณฑ�มาตรฐานการศึกษาศาสตร� เพื่อมุ?งสู?มาตรฐานการศึกษาในระดับชาติ ระดับ
อาเซียน และระดับสากล ยุทธศาสตร�ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให/มีความรู/ มี
ทักษะการถ?ายทอด และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค�ตามเกณฑ�มาตรฐานวิชาชีพครู เพ่ือพัฒนาผู/เรียน
สู?อาเซียน ยุทธศาสตร�ท่ี 3 เร?งรัดการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในทุกรูปแบบ ทุกระดับ 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานสู?อาเซียน ยุทธศาสตร�ท่ี 4 ส?งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู/
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ของการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในทุกรูปแบบ ทุกระดับ สู?มาตรฐานสากล ยุทธศาสตร�ท่ี 5 ส?งเสริมทุกภาค
ส?วนมีส?วนร?วมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยบนหลักการมีส?วนร?วม คือ ร?วมคิด ร?วมทํา ร?วมตรวจสอบ ร?วมรับผิดชอบ เพ่ือขับเคลื่อน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของไทยสู?อาเซียน และยุทธศาสตร�ท่ี 6 ส?งเสริมการบริหารจัดการงบประมาณ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกรูปแบบ ทุกระดับ แบบมุ?งเน/นผลงาน 
              นิติกรณ�  ฉันท�วงศ�ชนะ, อรสา จรูญธรรม และพลสัณห�  โพธิ์ศรีทอง (2557) ศึกษา
เรื่องข/อเสนอเชิงยุทธศาสตร�เพ่ือเสริมสร/างประสิทธิผลการบริหารจัดการด/านการเรียนการสอน ด/วย
เทคโนโลยีและการสื่อสารในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว?าข/อเสนอเชิงยุทธศาสตร� ประกอบด/วย   
1) วัตถุประสงค� วิสัยทัศน� พันธกิจ และเป^าหมาย 2) แนวทาง ปฏิบัติ ประกอบด/วย 6 ยุทธศาสตร� 24 
มาตรการ 16 ตัวบ?งชี้ และ 3) กลไกสู?การปฏิบัติ ประกอบด/วย 10 แผนงาน 53 โครงการ ได/
ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการเรียนการสอน ด/วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จํานวน 6 ยุทธศาสตร� ดังนี้คือ ยุทธศาสตร�ท่ี 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด/านการ
เรียนการสอนด/าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการเรียนรู/ของผู/เรียน 
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 สร/างกําลังคนให/มีศักยภาพในการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีสมรรถนะ 
ได/มาตรฐานสากล ยุทธศาสตร�ท่ี 3 สนับสนุนการเรียนการสอนท่ีเข/มแข็ง ด/วยเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการศึกษา ยุทธศาสตร�ท่ี 4 พัฒนาโครงสร/าง
พ้ืนฐานด/านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อส?งเสริม และ สนับสนุนการจัดการเรียนรู/ 
ยุทธศาสตร�ท่ี 5 สร/างบรรยากาศและแหล?งเรียนรู/ของโรงเรียน ให/เอ้ือต?อการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษา และ ยุทธศาสตร�ท่ี 6 สร/างความร?วมมือกับภาคีเครือข?าย 
ให/มีความเข/มแข็ง เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ ของผู/เรียนให/ได/มาตรฐาน 2. ความเหมาะสม ความเปDนไปได/ 
ความสอดคล/องและความเปDนประโยชน� อยู?ใน ระดับมาก มีค?าดัชนีความสอดคล/อง (IOC) สูงกว?า 
0.85 ทุกด/าน 
              นงนุช  สุระเสน (2557) ศึกษาเรื่องการพัฒนากลยุทธ�การบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
รับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากการศึกษาพบว?า ปeจจัยท่ีส?งผลต?อความสําเร็จ
ในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด/วย 7 
องค�ประกอบ ได/แก? 1) ด/านคุณลักษณะของผู/บริหารสถานศึกษา 2) ด/านการบริหารงานวิชาการ 
3) ด/านการบริหารงานบุคคล 4) ด/านการบริหารงานท่ัวไป 5) ด/านการวางแผนกลยุทธ� 6) ด/านการมี 
ส?วนร?วมของผู/มีส?วนได/ส?วนเสีย และ 7) ด/านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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              การพฒนากลยุทธ�การบริหารสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระราชทานระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  ประกอบดวย/ 5 กลยุทธ� ได/แก? กลยุทธ�ที่ 1 พัฒนาผู/บริหาร ครู และบุคลากรเพ่ือ
การปฏิบัติงาน กลยุทธ�ท่ี 2 พัฒนาวิชาการเพ่ือการเรียนรู/   กลยุทธ�ท่ี 3 พัฒนาสถานศึกษาให/พร/อม
บริการ กลยุทธ�ท่ี 4 พัฒนานักเรียนสู??ความเปDนอัจฉริยะและ กลยุทธ�ท่ี 5 พัฒนาคุณภาพสู?มาตรฐานสากล 
              พัทธิพงศ�  พลอาจ, ระมัด  โชชัย และสําราญ  มีแจ/ง (2556) ได/ศึกษากลยุทธ�การ
พัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชรให/เปDนองค�การแห?งการเรียนรู/ 
ผลการศึกษาการพัฒนากลยุทธ�โดยวิธีการวิเคราะห�สภาพแวดล/อมภายในและภายนอก (SWOT 
Analysis) มี 12 กลยุทธ� มาตรการในการดําเนินการตามกลยุทธ�จํานวน 36 มาตรการ และตัวชี้วัดท่ี
แสดงถึงความสําเร็จจํานวน 54 ตัวชี้วัด 
     การพัฒนากลยุทธ�การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร
ให/เปDนองค�การแห?งการเรียนรู/  มี 12 กลยุทธ� ดังนี้  กลยุทธ�ท่ี 1 จัดทําฐานข/อมูลท่ีเอ้ือต?อการนํามาใช/
ในการวางแผนการจัดการศึกษา กลยุทธ�ที่ 2 พัฒนากระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาโดยเน/นการมีส?วนร?วม กลยุทธ�ท่ี 3 ส?งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาโดยเน/นการทํางานเปDนทีม กลยุทธ�ท่ี 4 ปรับปรุงกลไกการควบคุมติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลยุทธ�ท่ี 5 ส?งเสริมให/มีการนําผลการประเมินมา
ประยุกต�ใช/ในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู/  กลยุทธ�ท่ี 6 ปรับสภาพแวดล/อมทางกายภาพและ
จิตภาพภายในท่ีเอ้ือต?อการเรียนรู/ของบุคลากรและผู/เรียน กลยุทธ�ท่ี 7 สร/างครือข?ายความร?วมมือจาก
ทุกภาคส?วนในการดูแลช?วยเหลือนักเรียนให/มีภูมิคุ/มกันทางสังคม กลยุทธ�ท่ี 8 ยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนรู/ของโรงเรียนขยายโอกาสให/เปDนศูนย�การเรียนรู/ของชุมชน กลยุทธ�ท่ี 9 เพ่ิมศักยภาพของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให/เอื้อต?อการพัฒนาโรงเรียนสู?องค�การแห?งการเรียนรู/ กลยุทธ�ท่ี 10 
ยกระดับคุณภาพนักเรียนสู?มาตรฐาน กลยุทธ�ท่ี 11 ส?งเสริมการจัดการเรียนรู/โดยใช/สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี และแหล?งเรียนรู/ และ กลยุทธ�ท่ี 12 ส?งเสริมให/มีการจัดการความรู/ (KM) ร?วมกับภาคี
เครือข?ายชุมชนเพ่ือสร/างนวัตกรรมในการส?งเสริมให/เกิดการเรียนรู/ตลอดชีวิต 
              ชัชฎาภรณ� อร?ามรุณ, สมชัย วงษ�มานะ และเจริญวิชญ� สมพงษ�ธรรม (2556) 
ศึกษากลยุทธ�การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัยพบว?าสภาพการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการวางแผนบริหารการจัดโครงสร/าง การนํา และการควบคุมการบริหาร 
และสถานศึกษามีปeญหาการบริหารงานวิชาการอยู?ในระดับปานกลาง 
              สมพิศ  กาต๊ิบ และคณะ  (2556) ศึกษากลยุทธ�การบริหารโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ภูเขาสูงภาคเหนือตอนบน ผลการศึกษาพบว?าสภาพของการบริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่ภูเขาสูง
ภาคเหนือตอนบนมีสภาพแวดล/อมภาพภายนอกอยู?ในระดับปานกลาง มีสภาพแวดล/อมภายใน
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อยู?ในระดับมาก กลยุทธ�การบริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่ภูเขาสูงภาคเหนือตอนบน ประกอบด/วย 5 
กลยุทธ� ได/แก?  1) สร/างเจตคติให/ครูและชุมชนให/มีความรักและความผูกพันต?อโรงเรียนและชุมชนใน
เขตพื้นที่ภูเขาสูง  2) ปรับปรุงระบบบริหารงานโรงเรียนในเขตพื้นที่ภูเขาสูง 3) ระดมทุนและ
ทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารงานโรงเรียน 4) เร?งพัฒนาบุคลากรและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ5) ส?งเสริมการประชาสัมพันธ�การบริหารของโรงเรียน  
     ราตรี  ศรีไพรวรรณ (2555) ทําวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ�การบริหารสู?ความเปDนเลิศ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา พบว?าสภาพปeจจุบันของการบริหารสู?ความเปDนเลิศ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษามีค?าเฉลี่ยในระดับมาก โดยด/านนําองค�การมีค?าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือด/านผลลัพธ� และด/านการวางแผนกลยุทธ� ตามลําดับ สําหรับกลยุทธ�พัฒนาการ
บริหารสู?ความเปDนเลิศ ฯ มี 3 กลยุทธ�หลัก คือ กลยุทธ�ผูกใจผู/ปฏิบัติงาน  กลยุทธ�ปรับปรุงการบริหาร
ผลการดําเนินงาน และกลยุทธ�ปรับปรุงระบบและกระบวนการ และมี 12 กลยุทธ�รอง กล?าวคือ 
การจัดทําแผนพัฒนาเส/นทางความก/าวหน/าในอาชีพ พัฒนาระบบพ่ีเลี้ยง ส?งเสริมการมีส?วนร?วมของ
ชุมชนในการเสริมสร/างวัฒนธรรมขององค�การ พัฒนาสถานศึกษาน?าอยู?และปลอดภัย เสริมสร/าง
ขีดความสามารถของบุคลากร  พัฒนาระบบสารสนเทศผลการดําเนินงาน  พัฒนาระบบการวัดผลการ
ดําเนินงาน  พัฒนาเครือข?ายการเรียนรู/ท้ังภายในและภายนอกองค�การ  ออกแบบระบบงาน และ
กระบวนการทํางานให/พร/อมต?อภาวะฉุกเฉิน  ส?งเสริมการมีส?วนร?วมของผู/มีส?วนได/ส?วนเสียมีส?วนใน
การออกแบบงานและกระบวนการทํางาน  พัฒนากระบวนการทํางานโดยใช/เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และพัฒนาระบบการควบคุมภายใน   
               ศรินทร�รัศม� เสริฐปeญญา (2554) ศึกษาเรื่องการพัฒนากลยุทธ�การบริหารเพ่ือ
ส?งเสริมการมีส?วนร?วมขององค�การธุรกิจในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามแนวคิดบรรษัท
บริบาล จากการศึกษาพบการพัฒนากลยุทธ� ประกอบด/วย 4 กลยุทธ�หลัก 13 กลยุทธ�รอง และ 95 
วิธีการดําเนินงาน โดยกลยุทธ�หลักประกอบด/วย  กลยุทธ�หลักท่ี 1 องค�กรธุรกิจร?วมบริหารวิชาการสู?
ความเปDนเลิศ กลยุทธ�หลักท่ี 2 องค�กรธุรกิจร?วมสร/างเครือข?ายการบริหารงบประมาณเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษา กลยุทธ�หลักท่ี 3 องค�กรธุรกิจร?วมบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและพัฒนาแหล?งเรียนรู/
สู?มาตรฐานสากล และกลยุทธ�หลักท่ี 4  องค�กรธุรกิจร?วมพัฒนาครูมืออาชีพอย?างต?อเนื่อง  

    สุมิตรา วิริยะ (2554) ศึกษาเรื่องการพัฒนากลยุทธ�การพัฒนาบทบาทสถาบันอุดมศึกษา
ด/านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว?า กลยุทธ�การพัฒนาบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
ด/านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มี 4 ด/าน คือ ด/านนโยบาย  ด/านบุคลากร  ด/านการพัฒนา และ
ด/านกลยุทธ�  โดยด/านกลยุทธ�ประกอบด/วย การสร/างเครือข?ายความร?วมมือด/านศิลปวัฒนธรรม  สร/าง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการประเมินผล  สร/างระบบประเมินและบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 
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    ฤทัยวรรณ  หาญกล/า (2554) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ�การบริหารสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาเพ่ือส?งเสริมการมีส?วนร?วมของชุมชนในระบบดูแลช?วยเหลือนักเรียน จากการศึกษา
สรุปกลยุทธ�หลักมี 5 กลยุทธ�  กลยุทธ�รอง 13 กลยุทธ� และมี 68 วิธีการ โดย กลยุทธ�หลักท่ี 1 ริเริ่ม
สร/างสรรค�สัมพันธ�ชุมชน ประกอบด/วย 2 กลยุทธ�รอง  กลยุทธ�หลักท่ี 2 เพ่ิมพลังศักยภาพการวางแผน   
ประกอบด/วย 3 กลยุทธ�รอง กลยุทธ�หลักที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสู?ความเปDนเลิศ  
ประกอบด/วย 3 กลยุทธ�รอง กลยุทธ�หลักท่ี 4 มุ?งสร/างคุณภาพการประเมินผลสู?ความเข/มแข็ง ประกอบด/วย 
3 กลยุทธ�รอง  และกลยุทธ�หลักท่ี 5 มุ?งสู?ความสําเร็จและรับผลประโยชน�ร?วมกัน ประกอบด/วย 2 
กลยุทธ�รอง 
               มัณฑริกา วิฑูรชาติ (2557) ศึกษาการพัฒนากลยุทธ�การบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
ส?งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน/นผู/เรียนเปDนสําคัญของสถานศึกษาเอกชนข้ันพ้ืนฐาน พบว?ามี 5 
กลยุทธ�หลัก ได/แก? กลยุทธ�การพัฒนาภาวะผู/นํา ประกอบด/วยกลยุทธ�รอง 16 กลยุทธ� กลยุทธ�การ
พัฒนาครู  ประกอบด/วยกลยุทธ�รอง 7 กลยุทธ�  กลยุทธ�การพัฒนาวิชาการ ประกอบด/วยกลยุทธ�รอง 
52 กลยุทธ� กลยุทธ�การพัฒนาการบริหารจัดการท่ัวไป ประกอบด/วยกลยุทธ�รอง 13 กลยุทธ� และกลยุทธ�
การพัฒนาความร?วมมือกับชุมชนและเครือข?ายโรงเรียน ประกอบด/วยกลยุทธ�รอง 8 กลยุทธ�   

10.2งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารการเปล่ียนแปลง 
  จิระประภา  โมจิดะ และทวีวัฒน�  ปlตยานนท� (2556) ศึกษารูปแบบการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงท่ีมีประสิทธิผลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเอกชน ผลการศึกษาพบว?าประสิทธิผลใน
การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเอกชนอยู?ในระดับมาก โดย 3 ลําดับแรก คือ ด/านการบริหารงาน
งบประมาณ ด/านการบริหารงานวิชาการ และด/านการบริหารงานบุคคล  

     การบริหารการเปลี่ยนแปลงด/านการกําหนดเป^าประสงค� ด/านการกําหนดภารกิจ 
ด/านสภาพแวดล/อม ด/านการกําหนดยุทธศาสตร� ส?งผลต?อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานเอกชน อย?างมีนัยยะสําคัญท่ีระดับ 0.01 และได/รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีมี
ประสิทธิผลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเอกชนโดยการวิเคราะห� SWOT เพ่ือกําหนดภารกิจการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง กําหนดเป^าประสงค� กําหนดยุทธศาสตร� และกําหนดนโยบายการบริหารเปลี่ยนแปลง 

     วิลาวัลย�  อันมาก (2556) ศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของผู/บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผล
การศึกษาพบว?า การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู/บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ โดยรวมอยู?ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณารายด/าน พบว?า มีการปฏิบัติอยู?ในระดับมากทุกด/าน ได/แก? ด/านโครงสร/าง 
ด/านเทคโนโลยี  ด/านคน และด/านวัฒนธรรม ตามลําดับ 
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    บรรจบ  ภูโสดา และคณะ (2556) ศึกษารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
การจัดการเรียนรู/ ท่ีเน/นผู/เรียนเปDนสําคัญในโรงเรียนประถมศึกษา การศึกษาพบองค�ประกอบ 
3 องค�ประกอบ ได/แก? 1) ขอบข?ายการบริหารจัดการเรียนรู/ท่ีเน/นผู/เรียนเปDนสําคัญ ประกอบด/วย 10 งาน 
คือ การบริหารหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนที่เน/นผู/เรียนเปDนสําคัญ การบริหารสารสนเทศ 
สื่อและเทคโนโลยี การวัดผลประเมินผล การวิจัยและการพัฒนา การพัฒนาแหล?งการเรียนรู/ การแนะแนว  
การพัฒนาบุคลากรด/านการจัดการเรียนรู/ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน การประสาน
ความร?วมมือกับชุมชนและองค�กรอ่ืน ๆ 2) กระบวนการการบริหารการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู/
ท่ีเน/นผู/เรียนเปDนสําคัญ ประกอบด/วย 8 ข้ันตอน คือ การสร/างความรู/สึกเร?งด?วน  การสร/างทีมงาน
ผู/นําการเปลี่ยนแปลง  การสร/างวิสัยทัศน�การเปลี่ยนแปลง  การวางแผนการเปลี่ยนแปลง  การดําเนินการ
เปลี่ยนแปลง การสร/างชัยชนะระยะสั้น  การสร/างการเปลี่ยนแปลงอย?างต?อเนื่อง  และการรักษาการ
เปลี่ยนแปลงให/คงอยู?  3) บุคคลท่ีมีบทบาทต?อการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู/ ประกอบด/วย 4 กลุ?ม 
คือ ผู/กํากับการเปลี่ยนแปลง คือ ผู/อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผู/สนับสนุน
การเปลี่ยนแปลง คือ รองผู/อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและศึกษานิเทศก�  ผู/บริหารการ
เปลี่ยนแปลง คือ ผู/บริหารสถานศึกษา  และผู/เปลี่ยนแปลงคือ ครูผู/สอนและนักเรียน   

    ภาระวี ศุขโรจน� และคณะ (2556) ศึกษารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
สถานศึกษาเอกชนสู?ความเปDนเลิศ พบว?ามี 3 องค�ประกอบ ได/แก? องค�ประกอบท่ี 1 วัตถุประสงค�การ
บริหารการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชนสู?ความเปDนเลิศ มีจํานวน 4 ประการ องค�ประกอบท่ี 2 
คณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชนสู?ความเปDนเลิศ จํานวน 5 ด/าน และ
องค�ประกอบท่ี 3 กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชนสู?ความเปDนเลิศ จํานวน 10 
ข้ันตอน 

    กมลวรรณ เภกะนันท� และชญาพิมพ� อุสาโห (2556) ศึกษากลยุทธ�การพัฒนาภาวะ
ผู/นําการเปลี่ยนแปลงของผู/บริหารระดับกลางของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต�ปอล เดอ ชาร�ตร ใน
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว?า กลยุทธ�การพัฒนาภาวะผู/นําการเปลี่ยนแปลงของผู/บริหารระดับกลาง 
ประกอบด/วย 4 กลยุทธ�หลัก ได/แก? กลยุทธ�กระตุ/นทางปeญญา กลยุทธ�เพ่ิมคุณค?าในตัวเอง  กลยุทธ�
สร/างแรงบันดาลใจ และกลยุทธ�พัฒนาผู /นําที่มีอุดมการณ� และมีกลยุทธ�รอง 16 กลยุทธ� 32 
วิธีดําเนินการ 
              นิตยา  ม่ันชํานาญ, สิทธิพร  นิยมศรีสมศักด์ิ และสุขุม  มูลเมือง (2555) ศึกษา
รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ? สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัย พบว?า รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ? ประกอบด/วย 
4 องค�ประกอบ คือ 1) ด/านการปรับตัว ประกอบด/วย ความสามารถในการปรับตัว  การใช/นวัตกรรม
ในการบริหาร  ความก/าวหน/าขององค�การ  การพัฒนาคุณภาพขององค�การอย?างต?อเนื่อง 2) ด/าน
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บรรลุเป^าหมาย ประกอบด/วย ผลสัมฤทธิ์หรือความสําเร็จ  คุณภาพขององค�การ  การได/มาซ่ึง
ทรัพยากร  ประสิทธิภาพการทํางานขององค�การ 3) ด/านบูรณาการ  ประกอบด/วย  ความพึงพอใจใน
การทํางาน บรรยากาศองค�การ การติดต?อสื่อสาร การแก/ปeญหาความขัดแย/ง และ 4) ด/านคุณธรรม
จริยธรรม ประกอบด/วย ความจงรักภักดีของบุคลากรต?อองค�การ  การกําหนดเป^าหมายในชีวิต  
การจูงใจในการทํางาน  และความเปDนตัวของตัวเองของบุคลากร 

    วิเชียร  เย็นกาย, กมล  สุดประเสริฐ และจักรพรรดิ  วะทา (2554) ศึกษาองค�ประกอบ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือคุณภาพผู/เรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ผลการวิจัยพบว?า องค�ประกอบในการบริหารจัดการสถานศึกษา ประกอบด/วย ภาวะผู/นํา  การพัฒนา
บุคลากร  การสร/างทีมงาน  การวิเคราะห�และประเมินองค�กร  การวางแผนกลยุทธ�  การประกันคุณภาพ 
และการนิเทศสถานศึกษา 
              เชิดศักด์ิ ศุภโสภณ (2553) ทําการศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
สู?ความเปDนเลิศของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ จากการศึกษาพบว?ารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
สู?ความเปDนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่ควรจะเปDน คือ รูปแบบบูรณาการ 4 มุมมอง 
ประกอบด/วย มุมมองจากบนลงล?าง (Top-Down) มุมมองจากล?างข้ึนบน (Bottom-Up) มุมมองจาก
ภายนอกสู?ภายใน (Outside-In) และมุมมองภายในสู?ภายนอก (Inside-Out) โดยมีกลยุทธ�การ
ดําเนินงาน ประกอบด/วย กลยุทธ�การปรับเปลี่ยนองค�กรโดยการบัญชาการให/มีส?วนร?วมในวงจํากัด  
การกระจายอํานาจ และการสร/างขีดความสามารถให/แก?สมาชิกในองค�การ  
              นริสานันท�  เดชสุระ  (2552) ได/ศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว?ามีองค�ประกอบ 9 องค�ประกอบ คือ 1) ด/านการจัดการเรียนรู/และ
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 2) ด/านโครงสร/างการบริหารและการบริหารจัดการ 3) ด/านการพัฒนา
ครูปฐมวัยมืออาชีพ 4) ผู/บริหารมืออาชีพ  5) ด/านการประสานความร?วมมือกับผู/ปกครองและชุมชน  
6) ด/านการเปDนหน?วยร?วมผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  7) ด/านการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย  
8) ด/านการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท/องถ่ิน และ 9) ด/านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยท/องถ่ิน 

10.3งานวิจัยในต%างประเทศ 
              Nyagah (2015) ได/ศึกษาการท/าทายในการกําหนดแผนกลยุทธ�ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ท่ีเคนยา กรณีศึกษาเขตปกครอง Mombasa และบริเวณรอบ ๆ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ
วิเคราะห�ปeจจัยท่ีส?งผลกระทบในการกําหนดแผนกลยุทธ�ในโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ี Mombasa และ
บริเวณรอบ ๆ โดยการศึกษาครั้งนี้ได/กําหนดตัวแปรท่ีใช/เปDนกรอบแนวคิด คือ ผู/นํา การฝ{กอบรม การ
จัดสรรทรัพยากร และนโยบายทางการศึกษา  ใช/วิธีการศึกษาแบบผสม คือการวิเคราะห�เอกสารท่ี
ได/มาจากหนังสือพิมพ� แผนการศึกษา บทความวิจัย และบทความวิชาการ และการวิจัยในเชิงประจักษ�  
สรุปได/ว?าแผนกลยุทธ�กลายเปDนปรากฎการณ�ท่ีใช/กันอย?างกว/างขวางในองค�การภาคเอกชน รวมท้ัง
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โรงเรียน ท้ังนี้แผนกลยุทธ�จะถูกนิยามโดยการศึกษาท่ีแตกต?างกัน กลยุทธ�เปDนชุดของกิจกรรมหรือ
กระบวนการท่ีองค�การมุ?งหมายท่ีจะกระทําเพ่ือให/เกิดความสําเร็จตามเป^าหมายและวัตถุประสงค�ของ
องค�การ แผนกลยุทธ�เปDนแผนระยะยาวในการกําหนดทางเลือกและการตัดสินใจในอนาคตของ
องค�การ โดยแผนกลยุทธ�จะช?วยกําหนดทิศทางและจุดเน/นให/คนในองค�การ  
              Alexander and Choi (2015) ได/ตรวจสอบด/านสิ่งแวดล/อมของโรงเรียนรัฐบาล 
Minneapolis ระหว?างปy 2004-2008 โดยทั้งคู?ได/ทําการตรวจสอบสภาพแวดล/อมเพ่ือประเมิน 
SWOT จุดแข็ง จุดอ?อน โอกาส และอุปสรรค ชุมชนทางการศึกษา การทบทวนวรรณกรรมโดยใช/
วรรณกรรมจากฐานราก การจากศึกษามีตัวบ?งชี้ 48 ตัว และจําแนกออกเปDน 6 กลุ?ม คือ 1.ระดับ
งบประมาณ (กองทุน)  2.รูปแบบการใช/เงินทุน 3.ความจําเปDนของชุมชน  4.เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ  
5.วัฒนธรรมทางการเมือง และ 6.ผลลัพธ�ของเด็ก ท้ังนี้ได/จําแนกกลุ?มย?อยแต?ละส?วนออกเปDน 6 กลุ?ม  
จากการสํารวจบนพ้ืนฐานข/อมูลท่ีได/จากรายงานของโรงเรียน ข/อมูลจากโรงเรียนท่ีไม?ได/แบ?งระดับชั้น 
ข/อมูลจากหน?วยงานภาครัฐ หรือข/อมูลที่ได/มาจากองค�การท่ีไม?แสวงหาผลกําไร จากข/อมูลดังกล?าว
สามารถพัฒนาเปDนต/นแบบแนวทางกลยุทธ�ภายใต/บริบทของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล/อม
เพ่ือให/ผู/นําทางการศึกษานําไปประยุกต�ใช/ มีการอภิปรายแบบบูรณาการทางการเงินของโรงเรียน 
การวิเคราะห�เง่ือนไขทางการคลัง  ผู/นําและองค�การ ได/ค/นพบการพัฒนากรอบแนวคิดท่ีจะประยุกต�ใช/
กับโรงเรียน Minneapolis ระหว?างปy 2004-2008 โดยใช/ข/อมูลในอดีตเปDนตัวสนับสนุนการใช/ประโยชน�
จากแนวทางกลยุทธ� ท้ังนี้ผู/นําทางการศึกษาต/องมีการปรับปรุงบรรยากาศในโรงเรียน Minneapolis 
นอกจากนี้พบสาเหตุความสัมพันธ�ระหว?างความไม?มีคุณภาพในการให/บริการของตัวแทนรัฐบาล และ
การเพิ่มขึ้นของโรงเรียนที่ไม?จัดทํารายงานความก/าวหน/าประจําปy จุดเด?น คือ จํานวนผู/สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี และการสนับสนุนของรัฐบาลท/องถ่ิน 
              Chukwumah (2015) ศึกษาแผนกลยุทธ�เพื่อพัฒนาคุณภาพในโรงเรียนมัธยม 
สําหรับการปรับปรุงความสําเร็จของโรงเรียน วัตถุประสงค�ในการศึกษา คือ เพ่ือตรวจสอบจุดมุ?งหมาย
ของขอบเขตการพัฒนาคุณภาพแผนกลยุทธ�สําหรับโรงเรียน และเพ่ือปรับปรุงสิ่งท่ีจะดําเนินการโดย
โรงเรียน  การออกแบบการวิจัยเปDนการวิจัยเชิงบรรยาย การวิจัยเชิงสํารวจ การตอบแบบสอบ ประกอบด/วย
ส?วนสําคัญ  217 ประการ แบบสอบถามพัฒนามาจากแบบสอบถามการพัฒนาแผนกลยุทธ�ใน
โรงเรียน (SSPDQ) พบว?า 85.4% ของโรงเรียนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ� นอกจากนี้การศึกษายัง
ชี้ให/เห็นถึงส?วนประกอบของกลยุทธ� เช?น เป^าหมาย ความคาดหวังในผลผลิต และตัวชี้วัดในการปฏิบัติ  
217 กลยุทธ�ชี้ให/เห็นถึงความตกตํ่า ทั้งนี้หัวหน/าและทีมงานมีส?วนสําคัญในการทําให/เป^าหมายของ
กลยุทธ�ประสบความสําเร็จ  ผู/บริหารต/องรับผิดชอบในการพัฒนาแผนกลยุทธ�ของโรงเรียน 
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              Jenkins and Wisdom (2014) ได/เสนอกลยุทธ�การสร/างรูปแบบใหม?เพ่ือกระตุ/น
ระบบการศึกษาในโรงเรียนชั้นนําของโลก กรณีศึกษาThe Rodel Foundation of Delaware 
การศึกษานี้เริ่มจาก Paul Herdman  ท่ีเปDนประธานบริหารและ CEO ของ The Rodel Foundation 
of Delaware ได/พิจารณาไตร?ตรองความสําเร็จในรอบทศวรรษท่ีผ?านมาของของระบบการศึกษาภาครัฐ 
โดยท้ังนี้ระบบการจัดการศึกษาท่ีได/มาตรฐานจะถูกจัดอันดับจากระบบ K-12 และระบบการประเมิน
แบบใหม?ท่ีได/มาตรฐานและมีการบังคับใช/ในทางปฏิบัติ  ข/อมูลพ้ืนฐานของรัฐเปDนสิ่งสําคัญของประเทศ 
ผู/ท่ีดํารงตําแหน?งสําคัญ และครูต/องปรับเปลี่ยนการศึกษาใหม?เพ่ือสนับสนุนนักเรียน ครูจะต/องถูก
อบรม  ประเมินผล และต/องเปDนผู/ฝ{กสอนในสิ่งใหม? และสิ่งท่ีสําคัญคือ การเลือกช?องทางในการส?งสาร
ระหว?างครูกับผู/นําเพ่ือการพัฒนาระบบการศึกษา  ท้ังนี้จํานวนท่ีนั่งของนักเรียนสามารถใช/วัดการพัฒนา
ท่ีดีข้ึนของ The Rodel Foundation of Delaware และสิ่งท่ีต/องดําเนินการเพ่ิมข้ึน คือการสื่อสาร 
การเชื่อมโยงระหว?างโรงเรียนและอาชีพ จากการขยายตัวของสหพันธรัฐจะช?วยให/ The Rodel Foundation 
of Delaware สามารถเลื่อนลําดับจากกลุ?มท่ีมีค?าเฉลี่ยตํ่าไปสู?กลุ?มท่ีอยู?ในระดับดี ศักยภาพของโรงเรียน
จะเปDนแรงผลักดันให/เกิดการเคลื่อนย/ายจากระบบการศึกษาภาครัฐท่ีอยู?ในระดับดีสู?ระดับดีเยี่ยม 
กรณีศึกษานี้เปDนการอภิปรายถึงการเดินทางท่ีถูกนําโดยวิสัยทัศน�ของระบบการศึกษาใน Delaware 
(ED 25) แผนการศึกษา 10 ปy ในรัฐใหม?  
               Best and Dunlap (2014) ได/ศึกษาการปรับปรุงอย?างต?อเนื่องในโรงเรียนและ
เขตเมือง: การพิจารณานโยบาย  โดยท่ัวไปผู/จัดทํานโยบายและนักการศึกษาเห็นด/วยกับการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของ K-12 ในสถานศึกษาท่ีสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปDนวิธีการปรับปรุงการศึกษาท่ีได/รับ
การสนใจ อย?างไรก็ตามในด/านการอภิปรายถึงการปรับปรุงการศึกษาภาครัฐ ส?วนใหญ?ให/ความสําคัญ
ไปท่ีผลลัพธ� เช?น การสอบเข/ามหาวิทยาลัย การมีอาชีพ ทําให/มองไม?เห็นช?องว?างในด/านการศึกษา 
หรือ การเพ่ิมข้ึนของอัตราการศึกษา แต?อย?างไรก็ตามโรงเรียนและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถสร/าง
ความสําเร็จที่เปDนผลลัพธ�ได/ แม/ความสําเร็จของผลลัพธ�เปDนสิ่งจําเปDนในการปรับปรุงการศึกษา 
กระบวนการท่ีจะกระทําให/ผลลัพธ�มีความเปDนไปได/ย?อมเปDนสิ่งสําคัญ  กลยุทธ�พื้นฐานเพื่อปรับปรุง
การปฏิบัติในโรงเรียนให/ประสบความสําเร็จเปDนบริบทท่ีสําคัญ แต?ความล/มเหลวอาจเกิดข้ึนได/ เช?น 
การจากไปของผู/มีส?วนได/เสีย สิ่งเหล?านี้จึงเปDนที่มาของการปรับปรุงโรงเรียนและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
เพ่ือสร/างกลยุทธ�ใหม?ท่ีเปDนความสําเร็จในระยะยาว 
     การปรับปรุงอย?างต?อเนื่องเปDนหนึ่งในความมุ?งม่ัน ท่ีจะทําให/ถึงจุดหมาย จากงานวิจัย
แสดงให/เห็นถึงจุดมุ?งหมายที่มีความพร/อมในการประสบความสําเร็จก?อน คือ สาขาประกันสุขภาพ 
การผลิต และเทคโนโลยี สาขาเหล?านี้มีการปรับปรุงอย?างต?อเนื่อง และถูกใช/ในการสร/างความสําเร็จ 
เช?น การปรับปรุงเทคโนโลยีเพ่ือลดอัตราการตายในผู/ป�วยของสถาบัน IHI  
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     สําหรับการศึกษาโรงเรียนและเขตพ้ืนท่ีมีการดําเนินการในการปรับปรุงอย?าง
ต?อเนื่องในการปฏิบัติ และมีการอ/างถึง ความรับผิดชอบในระดับสูง การปรับปรุงอย?างต?อเนื่องเปDน
กระบวนการท่ีทําให/แน?ใจว?ามีการปฏิบัติท่ีดีข้ึน  โรงเรียนภาครัฐมีการตอบสนองทุกระดับการศึกษา 
เช?น มีการปรับปรุงช?องว?างในความสําเร็จทางการศึกษา หรือมีการปรับปรุงพัฒนาด/านอาชีพ โรงเรียน
และเขตพ้ืนท่ีต/องปรับปรุงอย?างต?อเนื่องเพ่ือความสําเร็จขององค�การทางการศึกษา และให/ความสําคัญ
ในการจัดอันดับเป^าหมายการปฏิบัติงาน รวมทั้งการลดอัตราความล/มเหลว เพ่ิมอัตราการแข?งขัน 
การเพ่ิมข้ึนของโรงเรียนอนุบาล การเพ่ิมข้ึนของการลงทะเบียนของนักศึกษา และประสิทธิภาพของ
การใช/ทุน ท้ังหมดนี้เปDนผลท่ีมาจากระบบคุณธรรมท่ีพิจารณาโดยผู/จัดทํานโยบายและผู/มีส?วนร?วม 
               U.S. Department of Education Stategic Plane for Fiscal 2014-2018 
(2014) กล?าวถึงเป^าหมายท่ี 2 การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เน/นการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา โดยให/ความสําคัญกับการส?งเสริมศักยภาพและสร/างความเปDนเลิศด/วยมาตรฐานท่ี
เข/มข/น เพิ่มประสิทธิภาพการให/บริการเพื่อสร/างความสําเร็จ สร/างความมั่นใจให/กับผู/เรียนใน
การศึกษาต?อในระดับท่ีสูงข้ึน และเตรียมความพร/อมในการประกอบอาชีพ โดยมี 5 กลยุทธ� คือ  
               มาตรฐานและการประเมินผล สนับสนุนการดําเนินการเปรียบเทียบวิทยาลัย และ
มาตรฐานความพร/อมในการประกอบอาชีพ เพ่ือกําหนดแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน เน/นความเท่ียงตรง
และความน?าเชื่อถือในการประเมินผล 
               ครูท่ีมีประสิทธิผลและผู/นําท่ีเข/มแข็ง ปรับปรุงการจัดเตรียม การคัดเลือก  การรักษา 
การพัฒนา การสนับสนุน การประเมินผล การได/รับการยอมรับและความเปDนธรรมในการกระจายครู
ท่ีมีประสิทธิผลและผู/นําท่ีเข/มแข็ง     
               บรรยากาศในโรงเรียนและชุมชน เพ่ิมความสําเร็จในด/านความปลอดภัยและสุขภาพ
ของนักเรียน การมีส?วนร?วมระดับสูงในโรงเรียน และสร/างความผูกพันระหว?างครอบครัวและชุมชนให/
เข/มข/น 
               การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนและความสําเร็จในการปlดช?องว?าง  เร?งรัดความสําเร็จให/
เกิดข้ึนโดยการสนับสนุนให/รัฐและอําเภอทําการเปลี่ยนแปลงและสร/างความสําเร็จในการปlดช?องว?าง
ในโรงเรียนท่ีมีการดําเนินงานในระดับตํ่า และพัฒนารูปแบบโรงเรียนมัธยมยุคใหม?     
             การจัดการเรียนรู/ STEM  เพ่ิมจํานวนและคุณภาพของครูท่ีสอนในรูปแบบ STEM 
และเพ่ิมโอกาสให/นักเรียนได/เข/าถึงการจัดการเรียนรู/รูปแบบ STEM ด/วยประสบการณ� 
             Cheng (2013) ได/ศึกษาการประยุกต�การจัดการความรู/เพ่ือพัฒนาแผนกลยุทธ�ใน
โรงเรียน โดยการศึกษามีวัตถุประสงค�เพื่อชี้ให/เห็นถึงการวิพากษ�ปeจจัยความสําเร็จเพ่ือการปฏิบัติท่ี
ประสบความสําเร็จในการวัดการความรู/ (KM) ในโรงเรียน โดยการประเมินประสิทธิผล โดยเริ่มต/น
จากกิจกรรมการฝ{กสอนของ QEF ซ่ึงเปDนโครงการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของการจัดการความรู/
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ในโรงเรียน เพ่ือรักษาไว/ซึ่งการพัฒนา ท้ังนี้มีการสํารวจโดยการรวบรวมวิสัยทัศน�ของครูท่ีเก่ียวข/องกับ
การจัดการความรู/ (KM) ซ่ึงพบว?า KM สามารถปรับปรุงสมรรถนะของแผนกลยุทธ�และการปฏิบัติใน
โรงเรียนได/  ผลการศึกษาปรากฏออกมาว?าครูมีแนวโน/มที่จะเห็นด/วยกับการประยุกต�ใช/ KM ใน
โรงเรียนท่ีสามารถปรับปรุงสมรรถนะแผนกลยุทธ�ในโรงเรียนได/  การจัดการ สมรรถภาพในการสอน  
การสนับสนุนจากนักเรียน และการวัดผลการเรียนรู/   ในขณะท่ีวิสัยทัศน�ของKM การแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม และการสนับสนุนทางด/านข/อมูลสารสนเทศ เปDนปeจจัยตัวบ?งชี้ถึงสมรรถนะของแผนกลยุทธ�  
    Samuel (2013) ทําการศึกษาผลกระทบการจัดการเปลี่ยนแปลงในองค�การ กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยแห?งชาติราวันดา โดยมีวัตถุประสงค�การวิจัย เพื่อวิเคราะห�ผลกระทบของการจัดการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมองค�การ  เพ่ือตรวจสอบผลกระทบของการจัดการเปลี่ยนแปลงโครงสร/าง
องค�การ และเพ่ือศึกษาผลการจัดการการเปลี่ยนแปลงในการเปDนผู/นําของมหาวิทยาลัย การศึกษาใช/
วิธีการบรรยาย การเก็บข/อมูลจากเจ/าหน/าท่ีอาวุโสท่ีมีส?วนเก่ียวข/องกับการจัดการเปลี่ยนแปลงของ
องค�การ การเก็บรวบรวมข/อมูลใช/แหล?งข/อมูลท่ีเปDนท้ังแหล?งข/อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ จากการศึกษา
พบว?ามีการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการของคณะ นอกจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงนี้เปDนความต/องการ
และการดําเนินงานของทีมงาน การบริหารมหาวิทยาลัยได/มีการนําเสนอความคิดการทําสัญญาการ
ปฏิบัติงาน โดยให/พนักงานกําหนดเป^าหมายจากสิ่งท่ีพวกเขาจะได/รับการประเมิน การเปลี่ยนแปลง
เหล?านี้ได/ส?งผลกระทบต?อทรัพยากรมนุษย�ในองค�การในแง?ของการลดขนาดการจ/างงาน การจ/างหน?วยงาน
ภายนอกให/เปDนผู/ดําเนินการแทน และการสรรหาพนักงานในบางตําแหน?ง การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีในแง?ของการปรับปรุงอินเตอร�เน็ตท่ีเพ่ิมข้ึนในมหาวิทยาลัยมีผลกระทบต?อการดําเนินงาน
ในมหาวิทยาลัยท้ังในด/านวิชาการและด/านการบริหาร 
              Bulawa (2012) ได/ศึกษาการนําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ไปใช/ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สรุปได/ว?า ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ไดถูกนําไปใช/ในหลาย
ประเทศ ในปy 1999 รัฐบาลของบอสวานาตัดสินใจนําระบบนี้มาใช/ในภาครัฐท้ังหมด รวมถึงโรงเรียน
รัฐบาล รัฐบาลได/อธิบายถึงการปฏิรูปการปฏิบัติงาน การศึกษานี้ใช/ทฤษฎีฐานราก โดยมีผู/นําโรงเรียน 
ผู/รักษาการแทน(ตัวแทน) และหัวหน/าบ/าน ใน 22-27 โรงเรียนเปDนผู/ถูกสัมภาษณ�เก่ียวกับ ความเข/าใจ
ของทีมการจัดการของกระบวนการการนําไปปฏิบัติในโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีบอสวานา สมาชิกของ
ทีม การจัดการระดับหัวหน/าเปDนผู/รับผิดชอบต?อแนวทางปฏิบัติของ PMS ในโรงเรียน รายงานฉบับนี้
มองไปท่ีการรับรู/ในกระบวนการมีส?วนร?วมท่ีเก่ียวกับผลประโยชน�ของ PMS ในโรงเรียนมัธยม  
    Melville and Bartley (2012) ได/ศึกษาเก่ียวกับแรงผลักดันเพ่ือการดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงในโรงเรียนมัธยมศึกษา การศึกษาเรื่องนี้เปDนการตรวจสอบแรงผลักดันท่ีทําให/เกิดการ
เปลี่ยนแปลงท่ีดําเนินการโดยประธานบริหาร หัวหน/าแผนก และครู ที่ดําเนินการเปลี่ยนแปลงใน
โรงเรียนมัธยมท่ีประเทศแคนาดา การวิเคราะห�ข/อมูลใช/แรงผลักดัน 6 ประการของเซอร�จิโอวันนี คือ 
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ระบบราชการ บุคลิกภาพ การตลาด ความเปDนมืออาชีพ วัฒนธรรม และแรงผลักดันความเปDน
ประชาธิปไตย การอธิบายได/สนับสนุนความสําคัญของผู/บริหาร การทํางานร?วมกันของครู ในการ
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงให/ความสําคัญกับผู/บริหาร หัวหน/าแผนก การวิเคราะห�ชี้ให/เห็นถึงความสําคัญ
ของผู/บริหารท่ีมีความสําคัญมาก แต?บ?อยครั้งมองข/ามบทบาทการดําเนินการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น 3 
กุญแจสําคัญท่ีจะช?วยให/ประธานบริหารสามารถแสดงบทบาทสําคัญได/ คือ การดํารงอยู?ของระดับ
ความเปDนประชาธิปไตยในโรงเรียน เพ่ือสร/างความรับผิดชอบต?อประโยชน�ส?วนรวม รวมถึงการแนะนํา
การเรียนรู/การทํางานของมืออาชีพ สถานท่ีต้ังของการเรียนรู/ของมืออาชีพภายในหน?วยงานเพ่ือการ
ดําเนินงานสู?ประโยชน�ของส?วนรวม และความสามารถของประธานบริหารท่ีจะตอบสนองบทบาทการ
เปDนผู/นําได/อย?างเต็มความสามารถ 

              Avidov-Ungar and Eshet-Alkakay (2011) ศึกษาครูในโลกของการเปลี่ยนแปลง: 

ความรู/ของครูและทัศนคติที่มีต?อการดําเนินงานด/านนวัตกรรมเทคโนโลยีในโรงเรียน  พบว?าการ

ดําเนินงานด/านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในโรงเรียนเปDนกระบวนการท่ีซับซ/อน ในการจัดการเรียนการสอน 

รวมท้ังการบริหารการจัดการการเปลี่ยนแปลงในด/านวัฒนธรรมในโรงเรียน  ความล/มเหลวท่ีผ?านมาใน

การตอบสนองเรื่องดังกล?าว แสดงให/เห็นว?าการรับรู/และทัศนคติของครูมีผลต?อความสําเร็จและความ

ล/มเหลวของโครงการด/านเทคโนโลยี จากการสํารวจการรับรู/และทัศนคติต?อการดําเนินงานด/าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม  (ห/องเรียน smart class ) เปDนการวิเคราะห�หาความสัมพันธ�ระหว?างปeจจัย

ด/านการจัดการเรียนการสอนและการใช/นวัตกรรมเทคโนโลยีในการดําเนินงาน สามารถสรุปผลได/ดังนี้ 

1) ทัศนคติของครูมีผลต?อการเปลี่ยนแปลง 2) ความรู/พ้ืนฐานในด/านเนื้อหาเทคโนโลยีการสอนของครู

มีผลต?อการเปลี่ยนแปลง  3) การรับรู/ในเรื่ององค�การแห?งการเรียนรู/ของครูผลต?อการเปลี่ยนแปลง  

การรวบรวมข/อมูลใช/แบบสอบถามท่ีใช/วัดระดับกระบวนการให/ความรู/แก?ครูหรือการบูรณาการด/าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (TPACK)  เปDนการวัดการรับรู/องค�การแห?งการเรียนรู/ของโรงเรียน และทัศนคติ

ในการเปลี่ยนแปลง ผลการศึกษาชี้ให/เห็นถึงความสัมพันธ�ในทางบวกระหว?างการบูรณาการด/าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (TPACK)  และทัศนคติของครูท่ีมีผลต?อการเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ�เชิง

บวกระหว?างทัศนคติของครูที่มีผลต?อการเปลี่ยนแปลง และการรับรู/องค�การแห?งการเรียนรู/ของ

โรงเรียน 
             Song (2009) ได/ศึกษาเก่ียวกับความล/มเหลวของกลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
โดยอธิบายถึงปeจจัยท่ีส?งผลต?อความสําเร็จหรือความล/มเหลวการนํากลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ไปปฏิบัติ ข้ึนอยู?กับองค�ประกอบ 4 ประการ คือ ผู/นํา วัฒนธรรม คน และการตอบสนองท่ีรวดเร็ว 
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              Rechard F Elmore and Deanna Burney (1997) ได/ศึกษาการลงทุนในการเรียนรู/
ของครู: การพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาล การศึกษานี้มุ?ง
อธิบายวิธีการท่ีโรงเรียนในเมืองนิวยอร�คใช/ในการพัฒนาทีมงานเพ่ือจะเปลี่ยนระบบการเรียนการสอน 
และอภิปรายถึงบทบาทของโรงเรียนในการปรับปรุงการพัฒนาอาชีพท่ีเชื่อมโยงกับนโยบายการ
ปฏิบัติการในห/องเรียน  
    กลยุทธ�ในการพัฒนา ประกอบด/วย 1.ชุดของหลักการเก่ียวกับการจัดกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงระบบและบทบาทในการพัฒนาอาชีพ  2.ชุดของกิจกรรมท่ีมีความเฉพาะท่ีเน/นการปรับปรุง
ระบบการเรียนการสอน การพัฒนาทีมงานเพ่ือพัฒนาองค�การอาชีพ หลักการสําคัญ คือ เน/นการเรียน
การสอนเปDนสําคัญ ให/ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ซ่ึงมีกระบวนการหลายข้ันตอน 
ได/แก? การแบ?งปeนความเชี่ยวชาญเพ่ือผลักดันการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน เน/นการปรับปรุง
ท้ังระบบ การทํางานร?วมกันเพ่ือความคิดท่ีสร/างสรรค�  ต้ังความคาดหวังให/มีความชัดเจน หลังจากนั้น
กระจายอํานาจ และส?งเสริมเอาใจใส?และการให/ความเคารพ ความเปDนมืออาชีพพิเศษรวมถึงการพัฒนา
ห/องปฏิบัติการ การให/บริการคําปรึกษาการเรียนการสอนกับผู/มาเยี่ยมชมและเครือข?ายพันธมิตร 
การฝ{กอบรมนอกสถานท่ี และการกํากับดูแลและการเข/าชมเว็บไซต�หลัก การพัฒนาโครงการมืออาชีพ
จะถูกแสดงไว/ในงบประมาณของเมืองเพ่ือสนับสนุนความพยายามนี้ 
               สรุป จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข/องพบว?างานวิจัยในต?างประเทศให/ความสําคัญ
กับครูในฐานะเปDนผู/มีบทบาทสําคัญในการก?อให/เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รวมท้ังผู/บริหาร
โรงเรียนท่ีมีส?วนสําคัญในการผลักดันให/เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา ในขณะที่งานวิจัยใน
ประเทศพบว?าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนเปDนการเปลี่ยนแปลงด/านโครงสร/าง บุคลากร 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  ขณะท่ีการพัฒนากลยุทธ�พบว?ามีความสอดคล/องกันในกลยุทธ�การพัฒนา
ด/านวิชาการและหลักสูตรการเรียนรู/ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การบริหารจัดการท่ัวไป การสร/าง
ความร?วมมือและการพัฒนาองค�การ โดยผู/วิจัยได/สรุปเปรียบเทียบให/เห็นในตารางท่ี 8 
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ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบกลยุทธ�การบริหารโรงเรียน 
 

มัณฑริกา  
วิฑูรชาติ 
(2557) 

ฤทัยวรรณ 
หาญกล/า 
(2554) 

ราตรี  
ศรีไพรวรรณ

(2555) 

U.S. Department 
of Education 

(2014) 

นิติกรณ�  
ฉันท�วงศ�ชนะ 

และคณะ 
(2557) 

สมพิศ  
กาติ๊บ และคณะ

(2557) 

นงนุช  
สุระเสน
(2557) 

ขวัญทิพย�  
ชินเศรษฐวงศ� 

 (2557) 

แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) 

1.กลยุทธ�การ
พัฒนาภาวะผู/นํา 
2.กลยุทธ�การ
พัฒนาครู   
3.กลยุทธ�การ
พัฒนาวิชาการ 
4.กลยุทธ�การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการทั่วไป 
5.กลยุทธ�การ
พัฒนาความ
ร?วมมือกับชุมชน
และเครือข?าย
โรงเรียน 

1.กลยุทธ�ริเริ่ม
สร/างสรรค�สัมพันธ�
ชุมชน 
2.กลยุทธ�เพิ่มพลัง
ศักยภาพการ
วางแผน    
3.กลยุทธ�การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสู?ความ
เปDนเลิศ 
4.กลยุทธ�มุ?งสร/าง
คุณภาพการ
ประเมินผลสู?ความ
เข/มแข็ง 
5.กลยุทธ�มุ?งสู?
ความสําเร็จและรับ
ผลประโยชน�
ร?วมกัน 

1.กลยุทธ�ผูกใจ
ผู/ปฏิบัติงาน   
2.กลยุทธ�
ปรับปรุงการ
บริหารผลการ
ดําเนินงาน 
3.กลยุทธ�
ปรับปรุงระบบ
และกระบวนการ 

1.กลยุทธ�มาตรฐาน
และการ
ประเมินผล 
2.กลยุทธ�ครูที่มี
ประสิทธิผลและ
ผู/นําที่เข/มแข็ง 
3.กลยุทธ�
บรรยากาศใน
โรงเรียนและชุมชน 
4.กลยุทธ�การ
เปลี่ยนแปลง
โรงเรียนและ
ความสําเร็จในการ
ปlดช?องว?าง   
5.กลยุทธ�การ
จัดการเรียนรู/ 
STEM   

1.ยุทธศาสตร�
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด/าน
การเรียนการสอน
ด/านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลการ
เรียนรู/ของผู/เรียน  
2.ยุทธศาสตร�สร/าง
กําลังคนให/มี
ศักยภาพในการใช/
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารมีสมรรถนะ 
ได/มาตรฐานสากล 
3.ยุทธศาสตร�
สนับสนุนการเรียน
การสอนที่เข/มแข็ง 
ด/วยเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
การศึกษา 

1.กลยุทธ�สร/างเจต
คติให/ครูและชุมชน
ให/มีความรักและ
ความผูกพันต?อ
โรงเรียน  
2.กลยุทธ�ปรับปรุง
ระบบบริหารงาน
โรงเรียน 
3.กลยุทธ�ระดมทุน
และทรัพยากร
ทางการศึกษาเพือ่
การบริหารงาน
โรงเรียน 
4.กลยุทธ�เร?งพัฒนา
บุคลากรและระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.กลยุทธ�ส?งเสริม
การประชาสัมพันธ�
การบริหารของ
โรงเรียน 

1.กลยุทธ�พัฒนา
ผู/บริหาร ครู 
และบุคลากรเพื่อ
การปฏิบัติงาน 
2.กลยุทธ�พัฒนา
วิชาการเพื่อการ
เรียนรู/    
3.กลยุทธ�พัฒนา
สถานศึกษาให/
พร/อมบริการ 
4.กลยุทธ�พัฒนา
นักเรียนสู??ความ
เปDนอัจฉริยะ 
5.กลยุทธ�พัฒนา
คุณภาพสู?
มาตรฐานสากล 
 

1.กลยุทธ�ส?งเสริมการ
พัฒนาผู/เรียนให/มีความรู/ 
ความสามารถ มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 และมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค�ตามเกณฑ�
มาตรฐาน 
2.กลยุทธ�พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ให/มีความรู/ มีทักษะการ
ถ?ายทอด และมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค�ตามเกณฑ�
มาตรฐานวิชาชีพครู เพือ่
พัฒนาผู/เรียนสู?อาเซียน 
3.กลยุทธ�เร?งรัดการพัฒนา 
การบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในทุกรูปแบบ
ทุกระดับ เพื่อยกระดับ
มาตรฐานสู?อาเซียน   
4.กลยุทธ�ส?งเสริมการ
พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู/ของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุก
รูปแบบ ทุกระดับ สู? 

1) ประเด็นยุทธศาสตร�
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให/มีประสิทธิภาพ 
2) ประเด็นยุทธศาสตร�
พัฒนาและส?งเสริมการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช/ในการบริหาร 
การบริการ และการ
เรียนรู/อย?างมี
ประสิทธิภาพ 
3) ประเด็นยุทธศาสตร�
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศัย 
 4) ประเด็นยุทธศาสตร�
ส?งเสริมการมีส?วนร?วม
จากทุกภาคส?วนในการ
กระจายโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู/
ตลอดชีวิต  
5) ประเด็นยุทธศาสตร�
พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลของข/าราชการ ครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให/มีประสิทธภิาพ 
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ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบกลยุทธ�การบริหารโรงเรียน (ต?อ) 

 

มัณฑริกา  
วิฑูรชาติ 
(2557) 

ฤทัยวรรณ 
หาญกล/า 
(2554) 

ราตรี  
ศรีไพรวรรณ

(2555) 

U.S. Department 
of Education 

(2014) 

นิติกรณ�  
ฉันท�วงศ�ชนะ 

และคณะ 
(2557) 

สมพิศ  
กาติ๊บ และคณะ

(2557) 

นงนุช  
สุระเสน
(2557) 

ขวัญทิพย�  
ชินเศรษฐวงศ� 

 (2557) 

แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) 

    4.ยุทธศาสตร�
พัฒนาโครงสร/าง
พื้นฐานด/าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อส?งเสริม 
และ สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู/ 
5.ยุทธศาสตร�สร/าง
บรรยากาศและ
แหล?งเรียนรู/ของ
โรงเรียน ให/เอื้อต?อ
การใช/เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การศึกษา 
6.ยุทธศาสตร�สร/าง
ความร?วมมือกับ
ภาคีเครือข?าย ให/มี
ความเข/มแข็ง เพื่อ
เพิ่มคุณภาพ ของ
ผู/เรียนให/ได/
มาตรฐาน 

  มาตรฐานสากล 
5.กลยุทธ�ส?งเสริมทุกภาค
ส?วนมีส?วนร?วมในการ
จัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ทั้งการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
บนหลักการมีส?วนร?วมคือ 
ร?วมคิด ร?วมทํา ร?วม
ตรวจสอบ ร?วม
รับผิดชอบ เพื่อ
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พื้นฐานของประเทศไทย
สู?อาเซียน 
6.กลยุทธ�ส?งเสริมการ
บริหารจัดการ
งบประมาณการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกรูปแบบ ทุก
ระดับ แบบมุ?งเน/นผลงาน 

 

 



131 

 
บทท่ี  3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป&นการวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) โดยมีวัตถุประสงค� 1) เพ่ือศึกษาบริบท
ของการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต=อการบริหารการศึกษา 2) เพ่ือศึกษาป?จจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลต=อ
การเปลี่ยนแปลง และ 3) เพ่ือพัฒนากลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏซ่ึงมีรายละเอียดและวิธีดําเนินการวิจัย ดังต=อไปนี้  
 วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป&นการเก็บรวบรวมขFอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)  ซ่ึงผูFวิจัยไดF
เก็บรวบรวมขFอมูลจากการวิเคราะห�เอกสาร หนังสือ ตํารา บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวขFอง สื่อชนิดต=าง ๆ 
รวมท้ังการหาขFอมูลผ=านทาง Internet การสัมภาษณ�ผูFบริหารโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
แบบตรวจสอบรายการเก่ียวกับการวิเคราะห�ป?จจัยภายในและป?จจัยภายนอกท่ีมีผลต=อการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง รวมท้ังการสนทนากลุ=ม และการสัมมนาอิงผูFเชี่ยวชาญเพ่ือประเมินความเหมาะสมและ
ความเป&นไปไดFของกลยุทธ�จากผูFทรงคุณวุฒิ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการดําเนินการวิจัยประกอบดFวย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 
ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข!อง เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  
 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขFอง มีลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขFองกับป?จจัยท่ีส=งผลต=อการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา การวางแผนกลยุทธ� แผนการศึกษาแห=งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห=งชาติ แผนพัฒนาการศึกษา การบริหารสถานศึกษา ทิศทางการจัดการศึกษาของไทยใน
ป?จจุบัน จากแหล=งขFอมูลท่ีเป&นเอกสารท้ังในประเทศและต=างประเทศ 

2. กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  
3. เครื่องมือท่ีใชFในการวิจัย ไดFแก= แบบวิเคราะห�เอกสารที่ผูFวิจัยไดFสรFางขึ้นเพ่ือใชFใน

การศึกษาและสังเคราะห�เอกสาร เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาบริบทการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต+อการบริหารโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ   
 การศึกษาบริบทการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต=อการบริหารโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ โดยการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) ผูFบริหารโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จํานวน 14 คน  
 ตัวแปรท่ีศึกษา พิจารณาจากกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

1. บริบทท่ีส=งผลต=อการเปลี่ยนแปลง  
2. กลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 เครื่องมือท่ีใชFในการวิจัยเป&นแบบสัมภาษณ�แบบมีโครงสรFางท่ีผูFวิจัยพัฒนาข้ึนตามกรอบ
แนวคิดในการวิจัยเพ่ือสัมภาษณ�บริบทการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต=อการบริหารโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1. กําหนดประเด็นหลักในการสัมภาษณ�ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ระบุรายการขFอมูล
ท่ีตFองการของแต=ละประเด็น  

2. จัดทําร=างแบบสัมภาษณ�และรายการขFอคําถามแต=ละประเด็น 
3. ทําการตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ� โดยนําเสนออาจารย�ที่ปรึกษาและ

อาจารย�ท่ีปรึกษาร=วม เพ่ือตรวจสอบความถูกตFองดFานการใชFภาษาและความตรงของขFอคําถามกับ
วัตถุประสงค� 
         จากนั้นใชFการตรวจสอบแบบสามเสFา (Triangulation) ไดFแก= การตรวจสอบขFอมูลเชิง
คุณภาพโดยใชFวิธีการตรวจสอบแบบสามเสFา (Triangulation) เพ่ือใหFไดFขFอมูลท่ีมีความถูกตFองและ
เชื่อถือไดF (Valid and Reliable)  เพื่อพิสูจน�ว=าขFอมูลที่ผูFวิจัยไดFมานั้นมีความถูกตFอง  โดยการ
หาขFอมูลจากหลายฝ`าย หรือใชFวิธีการหลายวิธีในการเก็บรวบรวมขFอมูลในประเด็นเดียวกัน จนกระท่ัง
ไดFความคิดหรือขFอมูลเก่ียวกับประเด็นหรือเรื่องนั้น ๆ ออกมา (Charge Subjectivity) กล=าวโดยสรุป 
สําหรับวิธีการตรวจสอบแบบสามเสFา  (Triangulation) ที่ผูFวิจัยนํามาใชFในการตรวจสอบขFอมูล 
(Denzin, 1978: 294-304) คือ 1) การตรวจสอบสามเสFาดFานขFอมูล (Data Triangulation) 2) การตรวจสอบ
สามเสFาดFานทฤษฎี (Theory Triangulation) และ 3) การตรวจสอบสามเสFาดFานวิธีการรวบรวม
ขFอมูล (Methodological Triangulation)     
 การเก็บรวบรวมขFอมูล ผูFวิจัยดําเนินการรวบรวมขFอมูลโดยการสัมภาษณ�ผูFบริหาร
โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 14 คน ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ดFวยตนเอง
และบันทึกการสัมภาษณ� 
 การวิเคราะห�ขFอมูล ใชFการวิเคราะห�เนื้อหา (Content Analysis)  และสรุปสาระสําคัญ 
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ข้ันตอนท่ี 3 กําหนดกลยุทธ1การบริหารการเปล่ียนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ข้ันตอนนี้เป&นการกําหนดกลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป&นการนําขFอมูลท่ีไดFจากการวิเคราะห�ในข้ันตอนท่ี 2 มาดําเนินการสรFางเป&น
แบบตรวจสอบรายการ เพ่ือกําหนดกลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลง จําแนกเป&น 3 ข้ันตอน คือ 

1. การสรFางแบบตรวจสอบรายการ เพ่ือทําการวิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ=อน โอกาส และ
อุปสรรค เครื่องมือท่ีใชFในการวิจัยเป&นแบบตรวจสอบรายการ  วิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ=อน โอกาส  และ 
อุปสรรค โดยมีลําดับข้ันในการสรFางแบบตรวจสอบรายการ  ดังนี้ 

1.1 จัดทําร=างแบบแบบตรวจสอบรายการ เพ่ือวิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ=อน โอกาส และ
อุปสรรค  

1.2 ทําการตรวจสอบคุณภาพของแบบตรวจสอบรายการ โดยใชFผูFเชี่ยวชาญ จํานวน 
5 ท=าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา แลFวนํามาหาค=า IOC ของแบบสอบถาม (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) โดยกําหนดเกณฑ�พิจารณา คือ     

           เห็นว=าสอดคลFอง     ใหFคะแนน   +1     
            ไม=แน=ใจ        ใหFคะแนน     0     
          เห็นว=าไม=สอดคลFอง  ใหFคะแนน    -1      

   การวิเคราะห�ขFอมูลความเหมาะสมสอดคลFองของแบบวิเคราะห�เอกสารท่ีใชFใน
การศึกษาความตFองการโดยใชFดัชนีความสอดคลFอง (IOC) คํานวณตามสูตร (Hemphill and Website, 
1950: 325-342; พวงรัตน� ทวีรัตน�, 2543: 117) 
 

   IOC =  ∑R        
                                                     N      
   ∑R =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูFเชี่ยวชาญ    
   N = จํานวนผูFเชี่ยวชาญ   
 

                       นําขFอมูลท่ีรวบรวมความคิดเห็นของผูFเชี่ยวชาญมาคํานวณหาค=า IOC โดยใชFดัชนี
ความสอดคลFอง (Index of Item Objective Congruence) ของผูFเชี่ยวชาญมาคํานวณหาค=า IOC 
ไดFค=าระหว=าง 0.80 - 1.00 และปรับปรุงแกFไขเก่ียวกับรายละเอียดของคําถามใหFมีความชัดเจน 
สามารถสื่อความหมายไดFง=าย  ปรับปรุงแกFไขแบบตรวจสอบรายการตามคําแนะนําของผูFเชี่ยวชาญ 
แลFวนําไปเก็บรวบรวมขFอมูล 
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2. นําแบบตรวจสอบรายการไปเก็บรวบรวมขFอมูล 
  การเก็บรวบรวมขFอมูล ผูFวิจัยดําเนินการรวบรวมขFอมูลโดยส=งแบบตรวจสอบรายการ
ทางไปรษณีย�และจัดเตรียมซองพรFอมติดแสตมปzเพ่ือใหFผูFประเมินส=งแบบตรวจสอบรายการกลับคืนมา 
โดยผูFประเมินเป&นผูFบริหารโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 40 คน ประเมินโดยการ
วิเคราะห�และใหFค=าน้ําหนัก ในส=วนที่เป&นจุดแข็ง จุดอ=อน โอกาส และอุปสรรค โดยผูFวิจัยไดFแบบ
ตรวจสอบรายการคืนมาจํานวน 32 ชุด คิดเป&นรFอยละ 80 
       การวิเคราะห�ขFอมูล ใชFการวิเคราะห� SWOT Analysis 

3. วิเคราะห�สภาพแวดลFอมภายในและภายนอกของสถานศึกษาจากแบบตรวจสอบ
รายการท่ีไดFรับในขFอ 2 เพ่ือกําหนดกลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยใชFตาราง TOWS Matrix 
ดังนี้ 
 
 จุดแข็ง (S) 

1………………………………………… 
2………………………………………… 
3………………………………………… 

จุดอ=อน (W) 
1………………………………………… 
2………………………………………… 
3………………………………………… 

โอกาส (O) 
1……………………………..……… 
2………………………………..…… 
3…………………………………..… 

(SO) 
1………………………………………… 
2………………………………………… 
3………………………………………… 

(WO) 
1………………………………………… 
2………………………………………… 
3………………………………………… 

อุปสรรค (T) 
1…………………………………..…. 
2…………………………………..… 
3…………………………………..… 

(ST) 
1…………………………………………… 
2…………………………………………… 
3…………………………………………… 

(WT) 
1………………………………………… 
2………………………………………… 
3………………………………………… 

 
ภาพท่ี 17 การวิเคราะห� SWOT 

 
  จับคู=โอกาส-จุดแข็ง (SO) เม่ือโรงเรียนมีจุดแข็ง และโอกาสภายนอกเอ้ือต=อการดําเนินงาน  
      จับคู=โอกาส-จุดอ=อน(WO) เม่ือโรงเรียนมีจุดอ=อน ในขณะท่ีโอกาสภายนอกเอ้ือต=อการ
ดําเนินงาน 
     จับคู=อุปสรรค-จุดแข็ง (ST) เม่ือโรงเรียนมีจุดแข็ง แต=สภาพแวดลFอมภายนอกเป&น
อุปสรรคต=อการดําเนินงาน 
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   จับคู=อุปสรรค-จุดอ=อน (WT) เม่ือโรงเรียนมีจุดอ=อน และสภาพแวดลFอมภายนอกเป&น
อุปสรรคต=อการดําเนินงาน 

4. วิเคราะห�และสังเคราะห�สภาพแวดลFอมของโรงเรียนเพ่ือสรFางและพัฒนากลยุทธ�การ
บริหารการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงประกอบดFวยประเด็นกลยุทธ�หลัก กลยุทธ�พรFอมท้ังกําหนดมาตรการและ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 18  ร=างกลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
ข้ันตอนท่ี 4 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป3นไปได!ของ (ร+าง) กลยุทธ1การบริหารการ
เปล่ียนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ข้ันตอนในการตรวจสอบกลยุทธ� มีวิธีการดําเนินการ ดังนี้  

1. การตรวจสอบกลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ (ฉบับร=าง)  โดยวิธีการประชุมกลุ=ม (Focus Group Discussion) ประกอบดFวย ผูFทรงคุณวุฒิ 

กลยุทธ1การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิต 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ประเด็นกลยุทธ� 
 

ประเด็นกลยุทธ� 
 

ประเด็นกลยุทธ� 
 

ประเด็นกลยุทธ� 
 

กลยุทธ� กลยุทธ� 

 

กลยุทธ� กลยุทธ� 

มาตรการ มาตรการ มาตรการ มาตรการ 

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด 
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ทางดFานการบริหารการศึกษา และดFานนโยบายและแผน จํานวน 6 คน (Eliot and Associates, 2005) 
เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ�  2560 ณ หFองประชุมชั้น 7 อาคาร 27 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบFานสมเด็จเจFาพระยา  เวลา 09.00-12.00 น. 

2. ปรับปรุงแกFไขและพัฒนากลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏตามคําแนะนําและขFอเสนอของผูFทรงคุณวุฒิ เพ่ือใหFไดFกลยุทธ�ท่ีมีความสมบูรณ� 
ถูกตFอง และชัดเจน 

3. การรับรองกลยุทธ�ครั้งที่ 2 โดยการสัมมนาอิงผูFเชี่ยวชาญ (Connoisseurship)  
ประกอบดFวยผูFอํานวยการโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  จํานวน 6 คน (เก็จกนก เอ้ือวงศ�, 
2559) เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2560 ณ หFองประชุมแกFวบุษราคัม อาคาร 29 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บFานสมเด็จเจFาพระยา เวลา 10.00-12.00 น. 

4. ปรับปรุงแกFไขและพัฒนากลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏตามคําแนะนําและขFอเสนอของผูFทรงคุณวุฒิ 
 ข้ันตอนดําเนินการวิจัยดังกล=าว 4 ข้ันตอน สรุปเป&นภาพท่ี 19 ดังนี้ 
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ข้ันตอนท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี  2 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี 3 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี 4  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  19  ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวขFองกับ 
ป?จจัยท่ีส=งผลต=อการเปล่ียนแปลง  การบริหารการเปล่ียนแปลง         
การวางแผนกลยุทธ� แผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาการศึกษา       

และทิศทางการศึกษาไทย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ศึกษาบริบทการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต=อการบริหารโรงเรียนสาธิต
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ และศึกษาการบริหารการเปล่ียนแปลง 

โดยการสัมภาษณ�ผูFบริหารสถานศึกษา 

สรFางเครื่องมือวิจัย 

แบบสัมภาษณ�ผูFบริหารสถานศึกษา 

ตรวจสอบโดยผูFเช่ียวชาญ 

เก็บรวบรวมขFอมูล 

วิเคราะห�ขFอมูลสภาพแวดลFอม (SWOT ANALYSIS) เพ่ือกําหนด
กลยุทธ�การบริหารการเปล่ียนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏโดยโดยใชF TOWS Matrix 

วิเคราะห�สภาพแวดลFอมเพ่ือกําหนดจุดแข็ง จุดอ=อน โอกาส และ 
อุปสรรค เพ่ือกําหนดกลยุทธ�การบริหารการเปล่ียนแปลง โดยสรFาง

แบบตรวจสอบรายการใหFผูFบริหารสถานศึกษาเป&นผูFประเมิน 

การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป&นไปไดFของ (ร=าง)       
กลยุทธ�การบริหารการเปล่ียนแปลง โดยผูFทรงคุณวุฒิ   
คร้ังท่ี 1 การสนทนากลุ=ม (Focus Group Discussion) 
คร้ังท่ี 2 การสัมมนาอิงผูFเช่ียวชาญ (Connoisseurship) 

กลยุทธ�การบริหารการเปล่ียนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

 

สรFางเครื่องมือ 
1.แบบสัมภาษณ�
ผูFบริหารสถานศึกษา 
2.แบบตรวจสอบ
รายการตรวจสอบโดย
ผูFเช่ียวชาญ 

เก็บแบบตรวจสอบรายการ 

เก็บขFอมูลสัมภาษณ� 
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ภาพท่ี 20 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  วิธีการดําเนินการวิจัย และผลลัพธ�ท่ีตFองการ 

ข้ันตอนการ
ดําเนินการวิจัย 

วิธีการดําเนินการ
วิจัย 

ผลลัพธ1ท่ีต!องการ 

1.การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย   
ที่เกี่ยวขFอง 
1.1 ป?จจัยที่ส=งผลต=อการเปล่ียนแปลง   
1.2 การบริหารการเปล่ียนแปลง  
1.3 แผนพัฒนาการศึกษาแห=งชาติ 
1.4 การจดัการเรียนรูFในศตวรรษที ่21 
1.5 ทิศทางการจัดการศึกษาของไทย 

1.การวเิคราะห� สังเคราะห�และสรุป
เนื้อหาต=าง ๆ จากเอกสารทั้งในประเทศ
และต=างประเทศ 
 

กรอบแนวคิดการวจิัย เรือ่ง 
กลยุทธ�การบริหารการเปล่ียนแปลง
โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
 
 
 
 

2.ศึกษาบริบทของการเปล่ียนแปลงทีม่ี
ผลต=อการบริหารโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และการบริหารการเปล่ียนแปลง 

1.การสรFางแบบสัมภาษณ� 
2.การสัมภาษณ�ผูFบริหารสถานศึกษา 
3.สรุปขFอมูลยกร=างเป&นแบบตรวจสอบ
รายการ เพ่ือวิเคราะห�สภาพแวดลFอม 
(SWOT) 
 

1.ขFอมูลเบ้ืองตFนเกี่ยวกับบริบทของการ
เปล่ียนแปลงทีม่ีผลต=อการบริหาร
สถานศึกษา 
2.ขFอมูลการบริหารการเปล่ียนแปลงใน
สถานศึกษา 
3.ผลการประเมนิจากแบบตรวจสอบ
รายการ 

3.กําหนดกลยุทธ�การบริหารการ
เปล่ียนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1.การวเิคราะห� สภาพแวดลFอมภายใน
และภายนอกที่เป&นจุดแข็ง จุดอ=อน 
โอกาส และอุปสรรค ในการบริหารการ
เปล่ียนแปลงโรงเรียนสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ โดยใชFเทคนิค (SWOT 
ANALYSIS) 
 
 
 

(ร=าง) กลยุทธ�การบริหารการ
เปล่ียนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
 
 
 
 
 

4.การตรวจสอบ (ร=าง) กลยุทธ�การ
บริหารการเปล่ียนแปลงโรงเรียนสาธิต
สังกัดมหาวทิยาลัยราชภัฏ 
 

1.การตรวจสอบ (ร=าง) กลยุทธ�การบริหาร
การเปลี่ยนแปลงโรงเรียน ฯ โดยการ
สนทนากลุ=ม(Focus  Group Discussion) 
โดยผูFทรงคุณวุฒิ คร้ังที่ 1 
2. การตรวจสอบ (ร=าง) กลยุทธ�การบริหาร
การเปลี่ยนแปลงโรงเรียน ฯคร้ังที่ 2 โดย
การสัมมนาอิงผูFเช่ียวชาญ 
(Connoisseurship)  
3.การรวบรวมขFอมูลขFอคิดเห็นและ
ขFอเสนอแนะ มาทาํการแกFไข 

1.ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความเป&นไปไดFของ (ร=าง)  
กลยุทธ�การบริหารการเปล่ียนแปลง
โรงเรียน ฯ ครั้งที ่1 และ 2 
2.กลยุทธ�การบริหารการเปล่ียนแปลง
โรงเรียนสังกัดมหาวทิยาลัยราชภัฏ 
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บทท่ี  4 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ผู)วิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค�ในการวิจัย ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษา
บริบทของการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต5อการการบริหารการศึกษาในโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2) เพ่ือศึกษาป7จจัยภายในและป7จจัยภายนอกที่มีผลต5อการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ 3) เพ่ือพัฒนากลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
 ผู)วิจัยได)นําเสนอผลการวิเคราะห�ข)อมูลแบ5งออกเป9น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 บริบทของการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต5อบริหารการศึกษาในโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ตอนท่ี 2 ป7จจัยภายในและป7จจัยภายนอกท่ีมีผลต5อการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนสาธิต
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ตอนท่ี 3 การพัฒนากลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ   

 
ตอนท่ี 1 บริบทของการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต�อบริหารการศึกษาในโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
 ผลการสัมภาษณ�เชิงลึก 
 ผู)วิจัยเก็บรวบรวม วิเคราะห�และตีความความหมายของข)อมูลซ่ึงได)จากการสัมภาษณ�
แบบเจาะลึกด)วยคําถามแบบมีโครงสร)าง ผู)ให)ข)อมูลหลัก ได)แก5  ผู)อํานวยการโรงเรียนสาธิต 
รองผู)อํานวยการโรงเรียนสาธิต และผู)ช5วยผู)อํานวยการโรงเรียนสาธิต  จํานวน 14 คน สามารถสรุปผล 
ได)ดังนี้ 
 บริบทของการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต5อการบริหารการศึกษาในโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ประกอบด)วย 

1. การเปล่ียนแปลงด�านโครงสร�าง 
  ในรอบสองทศวรรษท่ีผ5านมาโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร)างการบริหารงานโดยหลายโรงเรียนมีการยุบรวมโรงเรียนสาธิตฝ?ายอนุบาล ฝ?ายประถมศึกษา 
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และฝ?ายมัธยมศึกษาเข)าด)วยกันเป9นโรงเรียนเดียวกัน เช5น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ)านสมเด็จเจ)าพระยา  
  นอกจากนี้โครงสร)างการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตส5วนใหญ5แยกออกมาจากคณะ
ครุศาสตร� ต้ังเป9นหน5วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท5าคณะ การบริหารงานขึ้นตรงกับอธิการบดี มีจํานวน
ท้ังสิ้น 6 โรงเรียน ประกอบด)วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ)านสมเด็จเจ)าพระยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  การจัดโครงสร)างแบบนี้ทําให)เกิดความคล5องตัวในด)านการบริหาร 
และเป9นการกระจายอํานาจการบริหารท้ังด)านงบประมาณและด)านบุคลากร 
  ส5วนโรงเรียนสาธิตท่ีสังกัดคณะครุศาสตร�หรือหน5วยงานท่ีเทียบเท5า มีจํานวน 4 โรงเรียน
ประกอบด)วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค� และโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรี
มหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครซึ่งสังกัดวิทยาลัยการฝDกหัดครู  การบริหารงานของโรงเรียน
สาธิตกลุ5มนี้ข้ึนกับคณะครุศาสตร�การบริหารงานจึงต)องดําเนินการผ5านคณบดีคณะครุศาสตร�ก5อนจึง
สามารถเสนอเรื่องถึงอธิการบดีได) ท้ังนี้คณะครุศาสตร�ไม5ค5อยให)ความสําคัญกับโรงเรียนสาธิตเพราะ
หน)าท่ีหลักของคณะคือการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
  ดังคําให)สัมภาษณ�ของผู)อํานวยการโรงเรียนสาธิต 
  "...โรงเรียนสาธิตสังกัดคณะครุศาสตร� ทําให)การบริหารงานไม5คล5องตัว เหมือนมีนาย 
2 คน การทํางานเกิดความล5าช)า ต)องผ5านเรื่องไปท่ีคณะก5อน จึงส5งเรื่องไปถึงอธิการ..."  
  ในขณะท่ีท่ีมาของผู)อํานวยการของโรงเรียนสาธิตสามารถเป9นได)ท้ังบุคลากรภายในและ
ภายนอก โดยมีคณะกรรมการในการสรรหา และอธิการบดีเป9นผู)แต5งต้ัง ท้ังนี้โรงเรียนสาธิตส5วนใหญ5
ผู)อํานวยการโรงเรียนและรองผู)อํานวยการโรงเรียนจะได)รับเงินประจําตําแหน5งจากมหาวิทยาลัย มี
เพียงโรงเรียนสาธิตบางแห5งท่ีผู)อํานวยการและรองผู)อํานวยการจะไม5ได)รับเงินประจําตําแหน5ง  
  ดังเช5นคําให)สัมภาษณ�ของผู)อํานวยการโรงเรียนสาธิต 
  “...โรงเรียนสาธิตอ่ืน ๆ ผู)บริหารเขามีเงินประจําตําแหน5ง แต5โรงเรียนสาธิต
พระนครศรีอยุธยาเป9นโรงเรียนท่ีผู)บริหารไม5มีเงินประจําตําแหน5ง...”  
  ในสภาพป7จจุบันพบว5าคณะครุศาสตร�กับโรงเรียนสาธิตมีความสัมพันธ�กันค5อนข)าง
น)อยเม่ือเทียบกับอดีต โดยในอดีตบุคลากรจากคณะครุศาสตร�จะมาช5วยสอนท่ีโรงเรียนสาธิตเป9นหลัก 
และครูโรงเรียนสาธิตจะสังกัดคณะครุศาสตร�โดยตรง แต5ในป7จจุบันโรงเรียนสาธิตจะมีบุคลากรเป9น
ของตนเอง และอาจารย�จากคณะครุศาสตร�มาช5วยสอนน)อยลงหรือบางโรงเรียนไม5มีอาจารย�จากคณะ
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ครุศาสตร�มาช5วยสอนเลย ดังนั้นจึงพบว5าการจัดโครงสร)างของโรงเรียนสาธิตในป7จจุบันมีผลต5อ
การเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา 

2. การเปล่ียนแปลงด�านบุคลากร 
  โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏในอดีตบุคลากรส5วนใหญ5จะเป9นอาจารย�ท่ี
สังกัดคณะครุศาสตร�และมาประจําท่ีโรงเรียนสาธิตเป9นหลัก แต5เม่ือโรงเรียนสาธิตได)ขยายขนาดใหญ5ข้ึน 
จึงมีความจําเป9นที่จะต)องมีบุคลากรของโรงเรียนเพื่อให)การบริหารงานเกิดความคล5องตัว ท้ังนี้
เนื่องจากอาจารย�ท่ีสังกัดคณะครุศาสตร�มีภาระหน)าท่ีท้ังท่ีโรงเรียนสาธิต และภาระหน)าท่ีท่ีเป9นของ
คณะทําให)เกิดความซํ้าซ)อนในการทํางาน ประกอบกับโรงเรียนสาธิตเป9นการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนั้น
หน)าท่ีของอาจารย�จึงมีความแตกต5างจากการดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  การดูแลนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะต)องดูแลอย5างใกล)ชิด อาจารย�ท่ีปรึกษาต)องรู)จักนักเรียน
ทุกคนและต)องประสานกับผู)ปกครองในกรณีท่ีเกิดป7ญหาต5างๆ ดังนั้นจากป7ญหาท่ีโรงเรียนสาธิต
ไม5มีบุคลากรประจําเป9นของตนเอง จึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโดยการจ)างอาจารย�ประจําโรงเรียนสาธิต 
โดยใช)งบประมาณของโรงเรียนที่เรียกว5างบประมาณบํารุงการศึกษา ซ่ึงเป9นงบประมาณท่ีเก็บจาก
นักเรียน แต5เดิมการจ)างอาจารย�ของโรงเรียนสาธิตมีไม5มากนัก เพราะอาจารย�ผู)สอนส5วนหนึ่งมาจาก
มหาวิทยาลัย แต5ต5อมาการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีการเปลี่ยนแปลง ภาระหน)าท่ีของ
อาจารย�ประจําคณะมีมากขึ้น ทําให)โรงเรียนสาธิตต)องจ)างอาจารย�ประจําโรงเรียนเพิ่มขึ้นเป9น
จํานวนมาก โดยใช)งบประมาณของตนเอง ในขณะเดียวกันป7ญหาสําคัญของอาจารย�ท่ีสังกัดโรงเรียน
สาธิตคือ เป9นอาจารย�ตําแหน5งอัตราจ)างท่ียังไม5ได)รับการบรรจุ และแต5เดิมไม5มีการปรับอัตราเงินเดือน 
และบางโรงเรียนจ)างเพียง 10 เดือน ทําให)อาจารย�เหล5านี้อยู5ได)ไม5นานมีการลาออกไปสอบบรรจุ จนต5อมา
มีการพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ทําให)มหาวิทยาลัยราชภัฏแต5ละแห5งมีฐานะเป9น
นิติบุคคล สามารถดําเนินการออกระเบียบ ประกาศ ข)อบังคับของตนเองได) จึงมีการจัดทําแท5ง
เงินเดือนเป9นของตนเอง ทําให)อาจารย�หรือบุคลากรท่ีจ)างด)วยงบประมาณบํารุงการศึกษาได)รับการ
ปรับเงินเดือน และสามารถสอบบรรจุในอัตรางบประมาณแผ5นดินได) 
  ดังคําให)สัมภาษณ�ของผู)บริหารโรงเรียนสาธิต ดังนี้ 
          “...แต5เดิม เม่ือก5อนท่ีเป9นสถาบันราชภัฏ ครูอัตราจ)างของโรงเรียนสาธิตไม5มีการปรับ
เงินเดือนข้ึน ทํางานก่ีปLก็ได)เงินเดือน 6,300 บาท มิหนําซํ้าบางคนโรงเรียนจ)างแค5 10 เดือน เพราะ
ปNดเทอมเขาไม5จ)าง...”  
  “....แต5เดิมโรงเรียนปรับฐานเงินเดือนตามวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท แล)วไม5มีการ
ปรับข้ึนอีกเลย พอพ่ีมารับตําแหน5งปรับให)เป9น 17,000 บาท มหาวิทยาลัยก็เตือนว5าจะเป9นภาระของ
โรงเรียนนะ..."   
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  ในป7จจุบันโรงเรียนสาธิตจะมีบุคลากรหลายประเภท ซ่ึงสามารถจําแนกได) 6 ประเภท  
ดังนี้ 
  ประเภทท่ี 1 บุคลากรของโรงเรียนสาธิตที่จ)างด)วยงบประมาณบํารุงการศึกษาของ
โรงเรียนสาธิต เป9นอัตราอาจารย�ประจําโรงเรียนสาธิต แต5ป7ญหาท่ีพบคือ บุคลากรเหล5านี้ไม5ได)รับการ
บรรจุในอัตรางบประมาณแผ5นดิน จึงทําให)ไม5มีความม่ันคงในอาชีพ  ดังนั้นเม่ือมีการสอบบรรจุเข)ารับ
ราชการครู บุคลากรเหล5านี้จึงลาออกไปสอบบรรจุเป9นจํานวนมาก บางครั้งมีการลาออกถึง 20 คน 
ทําให)เกิดการขาดแคลนอาจารย�ผู)สอน โรงเรียนสาธิตจึงต)องแก)ไข ด)วยวิธีการรับสมัครอาจารย�พิเศษ 
หรือเชิญอาจารย�จากมหาวิทยาลัยมาสอนแทน 
  ดังการให)สัมภาษณ�ของของผู)อํานวยการโรงเรียนสาธิต 
  “โรงเรียนพ่ีเคยประสบป7ญหาหนักเรื่องครู บางปLมีการลาออกพร)อม ๆ กัน ถึง 20 คน 
เพราะสอบบรรจุได) ส5วนใหญ5ครูพวกนี้จะใช)โรงเรียนสาธิตเป9นทางผ5าน แต5อย5างว5าโรงเรียนเรา
ไม5มีอัตราบรรจุให)เขา เขาก็ต)องไปหางานท่ีม่ันคงกว5า...”  
    ประเภทท่ี 2 บุคลากรของโรงเรียนสาธิตท่ีจ)างด)วยงบประมาณแผ5นดิน โดยมหาวิทยาลัย
จะจัดสรรตําแหน5งให)กับโรงเรียนสาธิต และบุคลากรกลุ5มนี้จะเป9นอัตราประจําของโรงเรียนสาธิต 
บุคลากรกลุ5มนี้จะได)รับการปรับเงินเดือนทุกปL แต5ป7ญหาของโรงเรียนสาธิตในด)านการจ)างบุคคลากร
งบแผ5นดินมี ดังนี้  
     ประการแรก อัตรางบประมาณแผ5นดินต)องรับบุคลากรท่ีจบการศึกษาระดับปริญญา
โท ดังนั้นถ)าโรงเรียนสาธิตมีบุคลากรท่ีเป9นงบประมาณบํารุงการศึกษาและต)องการให)บุคลากรกลุ5มนี้
ย)ายมาเป9นอัตรางบประมาณแผ5นดิน เพื่อประหยัดงบประมาณบํารุงการศึกษา จะสามารถทําได)       
ก็ต5อเม่ือบุคลากรงบบํารุงการศึกษามีวุฒิปริญญาโทไม5เช5นนั้นไม5สามารถย)ายมาบรรจุในตําแหน5ง
งบประมาณแผ5นดินได)  
  ดังเช5นคําให)สัมภาษณ�ของผู)อํานวยการโรงเรียนสาธิต 
  “...ครูโรงเรียนสาธิตไม5ใช5ทุกคนจะได)รับการบรรจุนะ ครูท่ีจะบรรจุเป9นงบประมาณ
แผ5นดินต)องจบวุฒิปริญญาโทเท5านั้น ถ)าจบ ป.ตรี ก็เป9นครูอัตราจ)างต5อไป มหาวิทยาลัยไม5ให)ตําแหน5ง 
เพราะงบแผ5นดินต)องจ)างวุฒิ ป.โท ข้ึนไป...”   
    ประการท่ีสอง มหาวิทยาลัยไม5ค5อยจัดสรรอัตรางบประมาณแผ5นดินให)กับโรงเรียน
สาธิต แต5จะจัดสรรให)แต5ละคณะของมหาวิทยาลัยเป9นหลัก ดังนี้เพราะหน)าท่ีหลักของมหาวิทยาลัย 
คือ การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นั้นคือเน)นการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป ในขณะท่ี
โรงเรียนสาธิตเป9นการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงไม5ใช5พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ประกอบกับ
แต5ละคณะต)องการอัตรางบประมาณแผ5นดินเพ่ือท่ีจะได)อาจารย�มาเป9นศักยภาพของคณะ เพ่ือรองรับ
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การประกันคุณภาพการศึกษา ทําให)โรงเรียนสาธิตได)รับการจัดสรรตําแหน5งงบประมาณแผ5นดิน
ค5อนข)างน)อย หรือบางโรงเรียนไม5ได)รับการจัดสรรตําแหน5งเลย 
  สอดคล)องกับคําให)สัมภาษณ�ของผู)บริหารโรงเรียนสาธิต 
  “...เวลามหาวิทยาลัยจัดสรรตําแหน5ง  ส5วนใหญ5จะเป9นของ 4 คณะ น)อยมากท่ี
โรงเรียนสาธิตจะได)รับการจัดสรรตําแหน5ง...”  
  "...ครู โรงเรียนเราจ)างด)วยงบบํารุงการศึกษาท้ังหมด ไม5มีงบประมาณแผ5นดิน..."  
  ประเภทท่ี 3 อาจารย�พิเศษ ประกอบด)วยอาจารย�ชาวไทยและอาจารย�ชาวต5างประเทศ 
โดยอาจารย�ไทยส5วนใหญ5จะเป9นอาจารย�ท่ีสอนวิชาเฉพาะด)าน ได)แก5 อาจารย�ดนตรี อาจารย�นาฏศิลปP 
อาจารย�ศิลปะ และอาจารย�สอนวิชาทางด)านวิทยาศาสตร� และคณิตศาสตร�  ส5วนอาจารย�ชาวต5างชาติ
จะประกอบด)วย อาจารย�สอนภาษาอังกฤษ อาจารย�สอนภาษาจีน  โดยงบประมาณในการจ)าง
อาจารย�พิเศษใช)งบประมาณของโรงเรียนสาธิต นอกจากนี้บางโรงเรียนมีการนิมนต�พระอาจารย�มา
สอนในวิชาพระพุทธศาสนา เช5น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โรงเรียนมัธยมสาธิตวัด
พระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เหตุผลท่ีโรงเรียนสาธิตจ)างอาจารย�พิเศษเพราะอาจารย�
ประจําไม5เพียงพอ และไม5มีงบประมาณในการจ)างอาจารย�ประจํา โดยเฉพาะงบประมาณบํารุง
การศึกษามีไม5เพียงพอ เนื่องจากป7จจุบันมีการปรับอัตราเงินเดือนของอาจารย�ค5อนข)างสูง ดังนั้นเพ่ือ
เป9นการแก)ไขป7ญหาเฉพาะหน)าโรงเรียนสาธิตจึงเลือกท่ีจ)างอาจารย�พิเศษเพราะเป9นการประหยัด
งบประมาณ เนื่องจากอาจารย�พิเศษจะจ5ายค5าตอบแทนเป9นรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 200 – 300 บาท 
  ประเภทท่ี 4 อาจารย�เกษียณอายุราชการ อาจเป9นอาจารย�ท่ีเคยสอนในโรงเรียนสาธิต 
เป9นอาจารย�ที่เคยสอนในมหาวิทยาลัย หรืออาจารย�ที่เคยสอนท่ีโรงเรียนอ่ืน ๆ  ส5วนใหญ5โรงเรียน
สาธิตจะจ)างอาจารย�ท่ีเกษียณอายุมาสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร�  และภาษาอังกฤษ  
โดยได)รับค5าตอบแทนเป9นรายชั่วโมงในอัตราเดียวกับอาจารย�พิเศษ คือ ชั่วโมงละ 200 – 300 บาท 
  ดังปรากฏในการให)สัมภาษณ�ของผู)บริหารโรงเรียนสาธิต 
  “....โรงเรียนเราแก)ป7ญหาเรื่องการขาดแคลนครูผู)สอนโดยการจ)างอาจารย�พิเศษ โดย
ให)ค5าตอบแทนเป9นรายชั่วโมง รวมท้ังขอความร5วมมืออาจารย�ที่เกษียณแล)วมาช5วยสอนด)วย...”         
  “...วชิาไหนท่ีเราไม5มีครูเฉพาะทาง เราแก)ป7ญหาโดยการจ)างอาจารย�พิเศษมาสอน 
เป9นวิธีการแก)ป7ญหาเฉพาะหน)า และประหยัดงบประมาณด)วย...” 
  ประเภทท่ี 5 อาจารย�จากมหาวิทยาลัย  โรงเรียนสาธิตบางแห5งได)เชิญอาจารย�จาก
มหาวิทยาลัยมาช5วยสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร�  และภาษาอังกฤษ  โดยส5วนใหญ5
อาจารย�ท่ีมาสอนท่ีโรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตจะจ5ายค5าตอบแทนเป9นรายชั่วโมงให)ในอัตราเดียวกับ
อาจารย�พิเศษ โดยอาจารย�กลุ5มนี้ส5วนใหญ5จะได)รับสวัสดิการเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ จากโรงเรียนสาธิต เช5น 
การได)ไปศึกษาดูงาน ได)ไปอบรมร5วมกับโรงเรียนสาธิตท้ังในประเทศและต5างประเทศ   
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  ดังเช5นคําให)สัมภาษณ�ของผู)อํานวยการโรงเรียนสาธิต 
  “....ส5วนใหญ5โรงเรียนจะเชิญอาจารย�จากคณะวิทยาศาสตร�มาช5วยสอนเป9นหลัก 
เพราะโรงเรียนเราเน)นทางด)านวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�...”  
  "....อาจารย�จากมหาวิทยาลัยท่ีเราเชิญมาสอนส5วนใหญ5เป9นอาจารย�ท่ีสอนด)าน
วิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� โดยเราจะทําเรื่องเบิกค5าตอบแทนให) และถ)าเรามีกิจกรรมต5าง ๆ เราจะ
เชิญอาจารย�เข)าร5วมด)วย เช5น การศึกษาดูงาน..."  
   ประเภทท่ี 6 อาจารย�ผู)สอนท่ีจ)างบริษัทเป9นผู)จัดหามาให) ส5วนใหญ5จะเป9นอาจารย�
ผู)สอนวิชาภาษาต5างประเทศท่ีเป9นเจ)าของภาษา และมาสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
โดยงบประมาณที่ใช)เป9นงบประมาณของโรงเรียนสาธิตโดยตรง  สาเหตุท่ีโรงเรียนสาธิตบางแห5ง
เลือกใช)วิธีนี้สืบเนื่องมาจาก การหาอาจารย�ต5างชาติท่ีเป9นเจ)าของภาษาค5อนข)างยาก เนื่องมาจาก
งบประมาณมีจํากัด และอาจารย�กลุ5มนี้ต)องการให)โรงเรียนจ)างเต็มเวลา และเรียกค5าจ)างค5อนข)างสูง 
ในอดีตโรงเรียนเคยจ)างและประสบป7ญหาต5าง ๆ เช5น อาจารย�ต5างชาติไม5สามารถสอนได)ตามท่ี
โรงเรียนต)องการ จะให)ออกก็ไม5สามารถทําได)เพราะสัญญาจ)างยังไม5ครบ ดังนั้นจากหลักการ
บริหารงานของภาครัฐแนวใหม5 งานบางงานองค�การไม5ต)องดําเนินการเอง แต5สามารถให)หน5วยงานอ่ืน
ทําแทนได) ดังนั้นโรงเรียนสาธิตจึงให)วิธีการจ)างเหมาบริษัทให)เป9นผู)ดําเนินการจัดหาอาจารย�ต5างชาติ
มาให)กับโรงเรียน โดยอาจารย�ต5างชาติเหล5านี้บริษัทเป9นผู)จ)าง ดังนั้นถ)าโรงเรียนไม5พอใจการสอนของ
อาจารย�ต5างชาติคนใด โรงเรียนสามารถแจ)งไปท่ีบริษัท บริษัทก็จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย�
ผู)สอนให) และโรงเรียนไม5ต)องรับผิดชอบไปจัดทําเอกสารต5าง ๆ ให)กับอาจารย�ต5างชาติ ทําให)ช5วยลด
ต)นทุน และสามารถบริหารงานได)ตรงตามวัตถุประสงค� 
  ดังเช5นการให)สัมภาษณ�ของผู)อํานวยการโรงเรียนสาธิต 
  “...โรงเรียนเคยเจอป7ญหาอาจารย�ต5างชาติท้ิงคาบสอน สอนไม5รู)เรื่อง และโรงเรียน
ต)องดําเนินการด)านเอกสารให)อีกเป9นภาระมาก หลังจากนั้นโรงเรียนจึงใช)วิธีใหม5 โดยให)บริษัทเป9น     
ผู)หาอาจารย�ต5างชาติให)เรา ถ)าวันไหนอาจารย�ต5างชาติไม5สบาย ทางบริษัทจะหาคนอ่ืนมาสอนแทน 
และถ)าครบสัญญา อาจารย�ต5างชาติสอนไม5ดี โรงเรียนก็สามารถให)บริษัทเปลี่ยนเป9นคนใหม5ได) และ
โรงเรียนไม5ต)องดําเนินการในด)านเอกสารให)อาจารย�ต5างชาติ เพราะบริษัทเขารับผิดชอบท้ังหมด...”  
  “...เรื่องครูชาวต5างชาติเป9นป7ญหามาก โรงเรียนเคยเจอสอนไม5ดี พอโรงเรียนจะ
เปลี่ยนคนใหม5 เขาไม5ยอมอ)างว5าสัญญายังไม5ครบ ต)องจ)างให)ครบสัญญาก5อน ตอนหลังผมเลยจ)างให)
บริษัทรับผิดชอบแทน ให)บริษัทหาครูต5างชาติมาให)เราทําให)บริหารงานง5ายข้ึน...”  
  นอกจากโรงเรียนสาธิตมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการจ)างบุคลากรแล)ว โรงเรียนสาธิต
ยังมีการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข)องกับบุคลากร ดังนี้ 
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  การพัฒนาบุคลากร 
  บุคลากรของโรงเรียนสาธิตจะได)รับการอบรมอย5างสมํ่าเสมอเพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
เพ่ิมพูนองค�ความรู)ให)เป9นป7จจุบันผ5านโครงการต5าง ๆ ที่โรงเรียนเป9นผู)จัดให) รวมถึงส5งบุคลากร
ไปอบรมในท่ีต5าง ๆ นอกจากนี้บุคลากรของโรงเรียนจะต)องรับผิดชอบในด)านการบริหารโครงการ 
(Project Manager) ซ่ึงต)องรับผิดชอบท้ังโครงการท้ังในด)านวิชาการและด)านธุรการ โดยมีผู)อํานวยการ
ทําหน)าท่ีเป9นผู)ฝDกสอนและผู)อํานวยความสะดวก มีการอบรมในเรื่องสะเต็มศึกษา (STEM) ในขณะท่ี
โรงเรียนสาธิตบางแห5งมีการพัฒนาบุคลากรโดยการเข)าค5าย เช5น ค5ายทักษะการเรียนรู) ค5ายทักษะ
ตัวเลข โดยค5ายดังกล5าวเป9นค5ายท่ีออกแบบให)ครูกับนักเรียนได)ร5วมทํากิจกรรมร5วมกัน เพ่ือส5งเสริมให)
เกิดการเรียนรู)ท่ีเร็วข้ึน นอกจากนี้อาจารย�ผู)สอนโรงเรียนสาธิตต)องจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนเป9น
ประจําทุกภาคเรียน 
  สําหรับการรับบุคลากรของโรงเรียนสาธิตบางแห5งมีความความแตกต5างจากท่ีอ่ืน 
กล5าวคือ โรงเรียนสาธิตแห5งหนึ่งเลือกรับบุคลากรท่ีจบใหม5ท้ังหมดจะไม5รับบุคลากรท่ีย)ายมาจากท่ีอ่ืน 
ส5วนใหญ5จะรับบุคลากรท่ีจบวุฒิปริญญาโท หรือวุฒิปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี นอกเหนือจากนี้
บุคลากรของโรงเรียนสาธิตจะต)องมีความสามารถในการพูดในท่ีสาธารณะ และต)องมีศักยภาพในการ
พัฒนากิจกรรมให)กับนักเรียน 
  ดังคําให)สัมภาษณ�ของผู)บริหารโรงเรียนสาธิต ดังนี้ 
  “...พ่ีจะมอบหมายให)ครูทุกคนจัดทําโครงการเอง (Project Manager) และต)อง
รับผิดชอบโครงการต้ังแต5ต)นจนจบ เริ่มต้ังแต5เขียนโครงการ บริหารโรงเรียน ทําเบิกจ5าย และสรุป
โครงการ ทุกคนต)องทําให)เป9น...”  
  “....โรงเรียนพ่ีจะเลือกรับครูท่ีจบใหม5 จะไม5รับครูท่ีย)ายมาจากท่ีอ่ืน และจะเลือกรับ
คนท่ีมีผลการเรียนดี  โดยครูท่ีมาอยู5ท่ีนี่ต)องฝDกการพูดในท่ีสาธารณะด)วย...”  
  “...สําหรับสาธิตนครปฐมจะมีการจัดเข)าค5ายร5วมกันระหว5างครูกับนักเรียน โดยเป9น
ค5ายท่ีจัดข้ึนก5อนเปNดภาคเรียน เพ่ือให)เกิดการเรียนรู)ร5วมกัน เช5น ค5ายทักษะการเรียนรู) ค5ายทักษะ
ตัวเลข...”  
  กรณีโรงเรียนสาธิตท่ีมีขนาดเล็กและเปNดสอนท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
จะมีการใช)บุคลากรร5วมกันกล5าวคือ อาจารย�ผู)สอนสอนท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แต5ถ)า
โรงเรียนสาธิตที่มีขนาดใหญ5มีการแบ5งแยกบุคลากรอย5างชัดเจน คือ แบ5งเป9นอาจารย�ท่ีสอนระดับ
ประถมศึกษากลุ5มหนึ่ง และอาจารย�ผู)สอนระดับมัธยมศึกษาอีกกลุ5มหนึ่ง  
  ดังคําให)สัมภาษณ�ของผู)บริหารโรงเรียนสาธิต 
  “...โรงเรียนเรามีเด็กน)อย ดังนั้นครูจึงสอนท้ังระดับประถม และระดับมัธยมไม5มีการ
แบ5งแยกกัน เราใช)ครูรวมกัน...”  
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  ป7ญหาด)านบุคลากรของโรงเรียนสาธิตบางแห5งคือ อาจารย�ผู)สอนจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี การได)อัตราบรรจุของมหาวิทยาลัยต)องจบการศึกษาระดับปริญญาโท ดังนั้นโรงเรียน
สาธิตจึงผลักดันให)บุคลากรศึกษาต5อเพ่ือให)จบการศึกษาระดับปริญญาโท    
  การเปล่ียนแปลงด�านการส�งเสริมความก�าวหน�าในอาชีพให�บุคลากรในโรงเรียนสาธิต 
  เนื่องจากโรงเรียนสาธิตมีบุคลากรหลายประเภท กรณีบุคลากรท่ีไม5ใช5ข)าราชการจะมี
ป7ญหาในเรื่องความเจริญก)าวหน)าในอาชีพ เพราะบุคลากรส5วนใหญ5ของโรงเรียนสาธิตเป9นบุคลากรท่ี
มีตําแหน5งอยู5ท่ีโรงเรียนสาธิต ไม5ได)สังกัดคณะในมหาวิทยาลัย และเป9นบุคลากรท่ีสอนในระดับท่ีตํ่ากว5า
ปริญญาตรี ทําให)ไม5สามารถทําผลงานวิชาการได) ซ่ึงส5งผลกระทบต5อความก)าวหน)าในอาชีพ ดังนั้น
โรงเรียนสาธิตจึงมีวิธีการแก)ป7ญหาต5าง ๆ ดังนี้ 
  แนวทางท่ี 1 ให)บุคลากรท่ีมีตําแหน5งอาจารย�ไปสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
อย5างน)อย 1 รายวิชาเพ่ือจะได)ทําผลงานวิชาการเป9นผู)ช5วยศาสตราจารย� รองศาสตรจารย� ศาสตราจารย� 
ซ่ึงเป9นวิธีการเดียวกับการขอตําแหน5งวิชาการของอาจารย�ประจําคณะต5าง ๆ ในมหาวิทยาลัย  เช5น 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค� โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
  ดังคําให)สัมภาษณ�ของผู)บริหารโรงเรียนสาธิต ดังนี้ 
  “...ท่ีสาธิตนครสวรรค�อาจารย�คนไหนอยากได)ตําแหน5งทางวิชาการต)องเข)าไปสอนท่ี
คณะในระดับปริญญาตรี แล)วทําผลงานวิชาการเป9น ผศ. ...”  
  แนวทางท่ี 2 ให)บุคลากรท่ีมีตําแหน5งอาจารย�ของโรงเรียนสาธิตขอตําแหน5งทาง
วิชาการเหมือนข)าราชการครูท่ีสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใช)เกณฑ�เดียวกัน โดย
กลุ5มนี้จะมีตําแหน5งวิชาการเป9น ครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญ
พิเศษ ซึ่งแนวทางนี้ส5วนใหญ5อยู5ระหว5างการจัดทําข)อบังคับมหาวิทยาลัย ยกเว)นโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได)จัดทําข)อบังคับเป9นท่ีเรียบร)อยแล)ว คือ ข)อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ว5าด)วยหลักเกณฑ�และวิธีการเข)าสู5ตําแหน5งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
ท่ีปฎิบัติการสอนในระดับตํ่ากว5าอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ส5วนโรงเรียนสาธิตอ่ืน ๆ ท่ีจะใช)แนวทางนี้ 
ได)แก5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
  สอดคล)องกับการให)สัมภาษณ�ของผู)อํานวยการโรงเรียนสาธิต 
  “...จากป7ญหาท่ีครูเราไม5มีความก)าวหน)าในอาชีพ ผมพยายามผลักดัน เดิมสภามหาวิทยาลัย
บอกให)ไปดูท่ีบ)านสมเด็จ นครปฐม ผมก็ติดต5อไป ปรากฏว5ายังไม5มีโรงเรียนไหนทําสําเร็จเลย ผมเลย
ไปดูตัวอย5างจากโรงเรียน สพฐ. แล)วทําประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อให)ครูโรงเรียนสาธิตสามารถขอ
ตําแหน5งวิชาการเป9นครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ โดยอิง
กับหลักเกณฑ�ของ สพฐ. ...”  
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  ในขณะท่ีบางโรงเรียนให)บุคลากรเป9นผู)เลือกว5าจะใช)แนวทางท่ี 1 หรือ แนวทางท่ี 2 
เช5น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ)านสมเด็จเจ)าพระยา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
  ดังคําให)สัมภาษณ�ของผู)อํานวยการโรงเรียนสาธิต 
  “...ขณะนี้โรงเรียนกําลังยกร5างประกาศการเข)าสู5ตําแหน5งวิชาการของครูโรงเรียน
สาธิต โดยครูโรงเรียนสาธิตสามารถเลือกได)ว5าจะเป9นแบบไหน แบบแรกทําผลงานวิชาการเป9น ผศ.
แบบอาจารย�ประจําคณะคนกลุ5มนี้ต)องไปสอนระดับปริญญาตรีแล)วทําผลงานวิชาการ หรือ แบบท่ี
สองทําเป9นครูชํานาญการแบบ สพฐ. ...” 
  ในด)านสวัสดิการของบุคลากร  โรงเรียนสาธิตส5วนใหญ5จะได)รับสวัสดิการจากมหาวิทยาลัย
ในด)านต5าง ๆ เช5น การเบิกค5าเล5าเรียนให)กับบุตร  การได)รับเงินโบนัส  การเบิกค5าตรวจสุขภาพประจําปL 
และอ่ืน ๆ ดังนั้นจะพบว5าโรงเรียนสาธิตมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวข)องกับบุคลากรค5อนข)างมาก 

3. การเปล่ียนแปลงด�านงบประมาณ 
  งบประมาณของโรงเรียนสาธิตประกอบด)วย งบประมาณบํารุงการศึกษา งบประมาณ
แผ5นดิน งบประมาณจากสมาคมผู)ปกครอง  กองทุน และเงินอ่ืน ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 งบประมาณบํารุงการศึกษา เป9นงบประมาณท่ีได)จากค5าบํารุงการศึกษาท่ีเก็บจาก
นักเรียน โดยงบประมาณในส5วนนี้โรงเรียนสาธิตต)องส5งให)มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะคืนเงิน
งบประมาณให)โรงเรียนสาธิต ร)อยละ 80 ส5วนท่ีเหลืออีกร)อยละ 20 มหาวิทยาลัยจะหักเข)าส5วนกลาง
เป9นค5าสาธารณูปโภค โดยงบประมาณในส5วนนี้โรงเรียนส5วนใหญ5จะใช)เป9นค5าจ)างบุคลากรของ
โรงเรียน ทําให)เหลือเป9นงบประมาณดําเนินงานค5อนข)างน)อย  ยกเว)นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีท่ีมหาวิทยาลัยจะไม5มีการหักเงินบํารุงการศึกษาของโรงเรียนเข)ามหาวิทยาลัย เพราะโรงเรียน
เพ่ิงมีการก5อต้ังจึงจําเป9นท่ีจะต)องส5งเสริมให)โรงเรียนสามารถเลี้ยงตนเองได) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยัง
จัดสรรงบประมาณส5วนอ่ืน ๆ เพ่ือช5วยเหลือโรงเรียนสาธิต 
   สอดคล)องกับการให)สัมภาษณ�ของผู)อํานวยการโรงเรียนสาธิต 
   “...ท่ีสาธิตเพชรบุรีมหาวิทยาลัยให)เงินสาธิต 100 เปอร�เซ็นต� ไม5มีหัก เพราะ
โรงเรียนเพ่ิงต้ังข้ึน มีค5าใช)จ5ายเพ่ือการพัฒนามากมาย อยู5ในข้ันสร)างเนื้อสร)างตัว...”  

3.2 งบประมาณแผ5นดิน เป9นงบประมาณเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให)กับโรงเรียนสาธิต
ใน 5 กิจกรรม กล5าวคือ การจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ�การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู)เรียน โดยงบประมาณในส5วนนี้ต)องใช)ตรงกับวัตถุประสงค� และข้ันตอน
ในการเบิกจ5ายมีหลายขั้นตอนและใช)เวลาค5อนข)างมาก ในส5วนของงบประมาณท่ีโรงเรียนสามารถ
นํามาใช)ในการบริหารงานของโรงเรียนได)จะเป9นงบประมาณในส5วนของกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
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ท่ีสามารถนํามาใช)เป9นค5าตอบแทนอาจารย�พิเศษ  ใช)เป9นค5าวัสดุและค5าใช)สอย  ส5วนงบประมาณอ่ืน ๆ 
เป9นงบประมาณท่ีต)องจัดสรรให)กับนักเรียนเป9นรายบุคคล 

3.3 งบประมาณจากสมาคมผู)ปกครองเป9นงบประมาณท่ีสมาคมเป9นผู)จัดหาและมอบ
ให)กับโรงเรียนเพ่ือดําเนินกิจกรรมในด)านต5าง ๆ การใช)จ5ายงบประมาณในส5วนนี้โรงเรียนต)องทําเรื่อง
ขออนุมัติจากสมาคม โดยงบประมาณในส5วนนี้โรงเรียนจะใช)ในกิจกรรมหลักของโรงเรียน คือ 
การแข5งขันกีฬาภายใน และการแข5งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ� รวมท้ังจ5ายเป9นค5าตอบแทนอาจารย�
พิเศษและอาจารย�ชาวต5างชาติ 

3.4 กองทุน โรงเรียนสาธิตบางแห5งมีการนําเงินที่ได)จากการรับบริจาคมาจัดต้ังเป9น
กองทุน เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนเป9นผู)ดูแล และ
จัดสรรงบประมาณให)กับโรงเรียนเพ่ือดําเนินกิจกรรมต5าง ๆ เช5น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม มีการส5งเสริมทักษะทางด)านภาษาอังกฤษให)กับนักเรียน กล5าวคือ โรงเรียนสาธิตจะมีการจัด
สอบภาษาอังกฤษเพ่ือวัดความรู)ด)านการฟ7ง การพูด และการอ5านให)กับนักเรียน ถ)านักเรียนคนใดได)
คะแนนการสอบสูง โรงเรียนจะคัดเลือกให)นักเรียนไปเรียนภาษาอังกฤษท่ีประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร� 
โดยผู)ปกครองจะออกค5าใช)จ5ายเฉพาะค5าเครื่องบิน ส5วนที่เหลือโรงเรียนจะออกค5าใช)จ5ายให)ท้ังหมด
โดยใช)เงินกองทุนนี้ นอกจากนี้เงินกองทุนยังใช)ในการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน เช5น การส5ง
บุคลากรไปอบรมภาษาอังกฤษท่ีประเทศสาธารณรัฐฟNลิปปNนส�  
   ดังเช5นการให)สัมภาษณ�ของผู)อํานวยการโรงเรียนสาธิต 
   “...สาธิตนครปฐมเราจัดต้ังเป9นกองทุน โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนเป9น
ผู)ดูแล ถ)าโรงเรียนต)องการงบประมาณสามารถขอเบิกจากกองทุนได) เช5น โรงเรียนเรามีนโยบาย
ส5งเสริมทักษะด)านภาษาอังกฤษให)กับนักเรียน ถ)านักเรียนคนใดสอบได)คะแนนดี เราจะคัดเลือกให)ไป
เรียนภาษาอังกฤษท่ีสิงคโปร� โดยนักเรียนจะออกแค5ค5าเครื่อง ท่ีเหลือโรงเรียนจ5ายให) โดยใช)เงินจาก
กองทุนนี้...”  

3.5 รายได)อ่ืน ๆ เช5น เงินบริจาค เป9นเงินที่ผู)ปกครองและชุมชนบริจาคเงินให)กับ
โรงเรียนเพ่ือนําไปใช)ในกิจกรรมต5าง ๆ บางเรียนมีรายได)จากกิจการสหการของโรงเรียน รวมท้ังรายได)
ท่ีโรงเรียนจัดกิจกรรมต5าง ๆ เช5น ราตรีสโมสร      

4. การเปล่ียนแปลงด�านกระบวนการจัดการเรียนรู� 
    โรงเรียนสาธิตส5วนใหญ5มีการจัดการเรียนการเรียนรู)ท่ีเน)นทางด)านคณิตศาสตร�และ
วิทยาศาสตร�เป9นหลัก  โดยหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตยึดตามหลักสูตรข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
และมีการเพ่ิมเติมเนื้อหาวิชาในส5วนท่ีเป9นวิชาเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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4.1 การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต)น 
   โรงเรียนสาธิตมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
แต5จะสอนเนื้อหาจบตั้งแต5ภาคเรียนที่ 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 3 ส5วนในภาคเรียนท่ี 2 ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปLท่ี 3 โรงเรียนจะสอนพิเศษท่ีเน)นให)นักเรียนไปสอบแข5งขัน นอกจากนี้โรงเรียน
จะมีการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีไว)หนึ่งห)องเพ่ือจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีเน)นหนัก
ทางด)านวิชาการ 
   ดังเช5นการให)สัมภาษณ�ของผู)อํานวยการโรงเรียนสาธิต 
   "...การเรียนในระดับชั้น ม.ต)น เราจะสอนเนื้อหาให)จบต้ังแต5 ม.3 เทอม 1 ส5วน ม.3 
เทอม 2 จะนําเนื้อหาของ ม.4 มาสอนนักเรียน เป9นการปูพ้ืนเพ่ือให)นักเรียนไปสอบแข5งขัน..."  

4.2 การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   โรงเรียนสาธิตส5วนใหญ5จะเปNดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเน)นทางด)าน
วิทยาศาสตร� และคณิตศาสตร� เพื่อให)สอดคล)องกับความต)องการแรงงานในระดับประเทศ และ
สอดคล)องกับความรู)ความสามารถของบุคลากรในโรงเรียน ประกอบกับนักเรียนที่เรียนทางด)าน
วิทยาศาสตร� และคณิตศาสตร�จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว5านักเรียนที่เรียนทางด)านภาษา 
ส5งผลให)โรงเรียนสาธิตทีมีหลักสูตรทางด)านวิทยาศาสตร� และคณิตศาสตร� เพียงอย5างเดียวจะได)มี
คะแนนการสอบโอเน็ตที่สูงกว5าโรงเรียนสาธิตที่มีทั้งหลักสูตรวิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร� หลักสูตร
คณิตศาสตร�-ภาษาอังกฤษ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน/ญ่ีปุ?น รวมท้ังบางโรงเรียนเปNดสอน
เฉพาะหลักสูตรท่ีเน)นวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร�เพียงอย5างเดียวเพราะมหาวิทยาลัยให)การสนับสนุน
ด)านนี้  
   ดังเช5นการให)สัมภาษณ�ของผู)อํานวยการโรงเรียนสาธิต 
   “...ท่ีโรงเรียนจะมีแต5แผนการเรียนวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� เพราะมหาวิทยาลัย
เรามีความพร)อมในด)านนี้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยก็สนับสนุนในเรื่องนี้...”  
   “....เราเน)นแผนแผนการเรียนวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� เพราะบุคลากรเราพร)อม 
เรามีอาจารย�จากมหาวิทยาลัยมาช5วยสอนในด)านนี้ ถ)านักเรียนคนไหนจะเรียนด)านศิลปP เขาก็จะไป
เรียนท่ีสาธิตศิลปากร...”  
   “...โรงเรียนสาธิตอยุธยามีแต5แผนการเรียนวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� เพราะ
สอดคล)องกับความต)องการของผู)เรียน บุคลากรมีความพร)อม และนักเรียนท่ีเรียนแผนการเรียนนี้จะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว5านักเรียนท่ีเรียนทางด)านศิลปP...”  
   สําหรับโรงเรียนสาธิตท่ีเปNดสอนเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร�ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได)แก5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โรงเรียน
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สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
   นอกจากนี้การจัดหลักสูตรท่ีเน)นทางด)านวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�สอดคล)อง
กับการจัดการเรียนรู)ในรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM) ท่ีเน)นการบูรณาการใน 4 รายวิชา ได)แก5 
วิทยาศาสตร� (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร� (Engineering) และคณิตศาสตร� 
(Mathematics) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห5งเป9นได)จัดต้ังศูนย�สะเต็มข้ึนเพ่ือเป9นแหล5งถ5ายทอด
ความรู)ทางด)านนี้  ดังนั้นแต5ละมหาวิทยาลัยจึงส5งเสริมให)โรงเรียนสาธิตจัดการเรียนรู)ในรูปแบบสะเต็ม 
   ในด)านของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมีส5วนผลักดันในด)านหลักสูตร และ
กระบวนการจัดการเรียนรู) เช5น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได)เน)นให)โรงเรียนสาธิตเน)นการจัดการ
เรียนรู)ในรูปแบบสะเต็มศึกษา ดังนั้นโรงเรียนสาธิตจึงมีการวางแผนในการจัดเนื้อหาในหลักสูตรให)มี
ความสอดคล)องกับสะเต็มศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนเน)นการเรียนการสอนนอกห)องเรียนเพื่อให)
สอดคล)องกับนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู) 
   ท้ังนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการวางแผนระยะยาวเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพให)กับนักเรียน โดยอาจารย�ผู)สอนแต5ละวิชาจะมีการวางแผนร5วมกันเพ่ือจัดกิจกรรม
ให)กับนักเรียนทุกระดับชั้น  ซึ่งกิจกรรมจะออกมาในรูปของโครงการต5าง ๆ หลังจากนั้นจะมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานว5าเป9นไปตามกลยุทธ�หรือไม5 วิธิการนี้จะทําให)ผู)ปกครองทราบว5านักเรียน
แต5ละระดับชั้นจะต)องทํากิจกรรมใดบ)าง ยกตัวอย5างเช5น การจัดทําโครงการทัศนศึกษาในวิชาสังคม
ศึกษาจะจัดให)กับนักเรียนทุกระดับชั้นตามเนื้อหาวิชา เช5น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLท่ี 1 โรงเรียนจะ
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในจังหวัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปLท่ี 2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาท่ีกรุงเทพมหานคร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปLท่ี 3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปLท่ี 4 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเก่ียวกับด)านการเมืองการปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปLท่ี 5 จัดกิจกรรม
ทัศนศึกษาเก่ียวกับด)านการเงิน การธนาคาร และระดับชั้นมัธยมศึกษาปLท่ี 6 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
เกี่ยวกับสุโขทัย ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาจะใช)งบประมาณแผ5นดินเป9นหลัก ส5วนใหญ5
จะไม5มีการเก็บเงินเพ่ิมเติมกับนักเรียน  
   สอดคล)องกับคําให)สัมภาษณ�ของผู)อํานวยการโรงเรียนสาธิต  
   “...ในการจัดการเรียนรู) จะมีการวางแผนร5วมกัน มีการจัดกิจกรรมร5วมกัน เช5น 
การจัดโครงการทัศนศึกษาเราจะเริ่มจากท่ีใกล)ตัวก5อน โดย ม.1 จะจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในจังหวัด
เพชรบุรี ม.2 จะจัดทัศนศึกษาท่ีกรุงเทพ....”  
   สําหรับหลักสูตรการจัดการเรียนรู)ท่ีเน)นเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� จะ
ใช)ชื่อเรียกท่ีแตกต5างกัน ส5วนใหญ5จะใช)ชื่อว5าหลักสูตร Gifted หรือหลักสูตรพิเศษ บางโรงเรียนใช)
หลักสูตร Gifted ของสถาบันส5งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) มีการลงนามความ
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ร5วมมือระหว5างโรงเรียนกับสถาบันส5งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) รวมท้ังมี
การจัดอบรมให)กับบุคลากรของโรงเรียนเพ่ือเตรียมความพร)อมในการจัดหลักสูตรดังกล5าว 
   นอกจากโรงเรียนสาธิตจะให)ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
สะเต็มแล)ว ในขณะเดียวกันโรงเรียนยังให)ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล)องกับการ
จัดการเรียนรู)ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน)นในเรื่องทักษะการเรียนรู)และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ โดยโรงเรียนสาธิตส5วนใหญ5ให)ความสําคัญในเรื่องนี้และมีการ
พัฒนาในด)านนี้มาโดยตลอด สิ่งท่ีเห็นเป9นรูปธรรม คือ การจัดการเรียนรู)ท่ีเน)นภาษาอังกฤษมากกว5า
โรงเรียนโดยท่ัวไป ให)ความสําคัญการวิชาท่ีเก่ียวข)องกับสารสนเทศ มีการนําหลักสูตรดนตรีของสยาม
กลการมาประยุกต�ใช)ในชั้นเรียนเพ่ือให)เกิดทักษะด)านดนตรี เช5นเดียวกับให)ความสําคัญในด)านกีฬา
เพ่ือเพ่ิมทักษะให)กับนักเรียน ดังนั้นคุณลักษณะของนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนสาธิตจึงมีท้ังความรู)
ด)านวิชาการ ทักษะทางด)านปฏิบัติควบคู5กันไป 
   ดังคําให)สัมภาษณ�ของผู)อํานวยการโรงเรียนสาธิต 
   “...โรงเรียนเราจะมีการวางแผนว5านักเรียนท่ีจบจากโรงเรียนสาธิตเพชรบุรี ต)องมี
ทักษะใดบ)าง เช5น ต)องว5ายน้ําเป9น โรงเรียนเรามีการสอนว5ายน้ํา  ต)องเล5นดนตรีได) เราให)สยามกลการ
มาทําหลักสูตรให)กับโรงเรียน...”  
   ขณะเดียวกันโรงเรียนสาธิตเล็งเห็นความสําคัญในการเข)าสู5ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนโดยเน)นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะให)กับนักเรียน ท้ังนี้นักเรียนโรงเรียนสาธิต
จะได)เรียนภาษาอังกฤษกับครูไทย ครูต5างชาติท่ัวไป และครูภาษาอังกฤษท่ีเป9นเจ)าของภาษา เพ่ือให)
เกิดความหลากหลายในด)านการเรียนรู) นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมที่เกี่ยวข)องกับอาเซียน 
เช5น ชมรมภาษาอาเซียนท่ีมีท้ังภาษาเวียดนาม  ภาษามลายู  ภาษาเขมร เป9นต)น เพื่อให)นักเรียน
ได)มีความรู)เบื้องต)นเก่ียวกับภาษาอาเซียน และมีการจัดห)องเรียนอาเซียนเป9นการเฉพาะ เพ่ือให)เกิด
การเรียนรู)อย5างแท)จริง  
   ดังเช5นการให)สัมภาษณ�ของผู)บริหารโรงเรียนสาธิต 
   “...เพ่ือเตรียมความพร)อมสู5อาเซียน เรามีการเปNดสอนวิชาภาษาอาเซียน ท้ังภาษา
มลายู ภาษาพม5า ภาษเขมร และภาษาเวียดนาม โดยเชิญอาจารย�จากในมหาวิทยาลัยมาสอน...”  
    สําหรับห)องปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนส5วนใหญ5จะเป9นห)องปฏิบัติการ
ของโรงเรียนสาธิตเอง ไม5ได)ไปใช)ห)องปฏิบัติการรวมกับมหาวิทยาลัย ไม5ว5าจะเป9นห)องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร� ห)องปฏิบัติการด)านภาษา ห)องอาเซียนศึกษา ทั้งนี้เพราะเวลาว5างของนักเรียน
กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยว5างไม5ตรงกัน และถ)าเป9นห)องปฏิบัติการวิทยาศาสตร�สารเคมีท่ีใช)ในระดับ
มหาวิทยาลัยกับโรงเรียนสาธิตเป9นคนละประเภทกันจึงไม5สามารถใช)ด)วยกันได) และการมีห)องปฏิบัติการ
เป9นของโรงเรียนจะช5วยให)การบริหารจัดการในชั้นเรียนเป9นไปได)อย5างสะดวก 
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4.3 การสอนพิเศษนอกเวลาเรียน  โรงเรียนมีการสอนพิเศษเพ่ือเพ่ิมองค�ความรู)ด)าน
วิชาการให)กับนักเรียนโดยการสอนพิเศษจะมี 2 แบบ คือ สอนพิเศษหลังเวลาเลิกเรียน และสอนพิเศษ
วันเสาร� โดยเนื้อหาท่ีสอนพิเศษจะมีความแตกต5างจากเนื้อหาท่ีเรียนในห)องเรียน วัตถุประสงค�ในการ
จัดสอนพิเศษเพ่ือฝDกทักษะของนักเรียนเพ่ือนําไปใช)ในการสอบแข5งขันในระดับต5าง ๆ เป9นหลัก 

4.4 การจัดกิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู)นอกเหนือจากในชั้นเรียน โรงเรียน
สาธิตมีการจัดกิจกรรมต5าง ๆ เพ่ือส5งเสริมกระบวนการเรียนรู)ให)กับนักเรียนโดยผ5านการทํากิจกรรม 
โดยนักเรียนจะได)รับการเรียนรู)โดยผ5านรุ5นพ่ี เช5น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLท่ี 4 จะเรียนรู)ผ5านนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปLท่ี 5  
   นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตบางแห5งจะมีการจัดกิจกรรมการเข)าค5าย เช5น ค5าย
คณิตศาสตร� ค5ายผู)นํา โดยมีจุดมุ5งหมายเพ่ือให)นักเรียนได)เรียนรู)เก่ียวกับการวางแผน การทํางานตาม
แผน และการคิดแบบสร)างสวรรค� เช5นเดียวกับกิจกรรมกีฬาภายในท่ีเป9นกิจกรรมหลักของโรงเรียน
สาธิต และเป9นกิจกรรมท่ีก5อให)เกิดกระบวนการเรียนรู)ของนักเรียน ต้ังแต5ข้ันตอนในการวางแผนจนถึง
ข้ันลงมือปฏิบัติ กล5าวคือ นักเรียนจะต)องทํางานเป9นทีมเพ่ือจัดเตรียมกีฬา โดยจะมีการออกเป9นคณะสี 
แต5ละสีต)องมีการวางแผนและมีการแบ5งงานกันทํา ในการจัดทําเสื้อกีฬาสีแต5ละสีต)องไปหาร)านทํา 
หลังจากนั้นจะมีการประชุมร5วมกันเพ่ือตัดสินใจว5าจะเลือกทําเสื้อกีฬาจากร)านไหน โดยเกณฑ�ท่ีใช)ใน
การพิจารณา คือ ราคา และคุณภาพ นอกจากนี้กิจกรรมกีฬาสีทําให)เกิดกระบวนการในการบริหาร
เวลา  แบ5งเวลาระหว5างการเรียนกับการทํากิจกรรม มีเวลาในการซ)อมเชียร�  โดยกิจกรรมเหล5านี้ส5วน
ใหญ5จะดําเนินงานโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLท่ี 5 วิธีการหนึ่งท่ีนักเรียนโรงเรียนสาธิตนํามาใช)ใน
การบริหารจัดการเก่ียวกับงานกีฬา คือ การประสานกับโรงเรียนให)โรงเรียนเปNดชมรม และให)นักเรียน
รุ5นน)องเข)าชมรมเพ่ือทํากิจกรรมร5วมกัน เช5น ชมรมผู)นําเชียร�  ชมรมกองเชียร�  โดยมีวัตถุประสงค�ให)
นักเรียนท่ีเข)าชมรมทํากิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร)อมในการแข5งขันกีฬาภายใน และการแข5งขันกีฬา
สาธิตราชภัฏสัมพันธ�ซึ่งเป9นการแข5งขันกีฬาของโรงเรียนในกลุ5มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ในส5วนของ
นักเรียนในระดับชั้นอ่ืน ๆ จะดําเนินกิจกรรมในส5วนที่ตนเองได)รับมอบหมาย เช5น นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปLท่ี 4 จะเตรียมการในการจัดหางบประมาณ เพ่ือเตรียมไว)ใช)ในกิจกรรมต5าง ๆ การจัดหา
รายได)ของนักเรียน เช5น การขายอาหารในช5วงงานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ การขาย
หนังสือรุ5น 
   ดังเช5นการให)สัมภาษณ�ของผู)อํานวยการโรงเรียนสาธิต 
   “...ท่ีโรงเรียนจะให)รุ5นพ่ีสอนรุ5นน)อง โดยน)อง ม.4 ต)องเรียนรู)จากพ่ี ม.5 โดยใช)
กิจกรรมเป9นตัวสร)างกระบวนการเรียนรู) โดยเฉพาะกิจกรรมกีฬาสีและกีฬาสาธิตนักเรียนจะมีการแบ5ง
งานกันทํา นักเรียน ม.4 จะวางแผนการหาเงิน ม.5 จะเป9นผู)จัดกิจกรรม โดยประสานกับโรงเรียน 
กิจกรรมกีฬาจะทําให)นักเรียนรู)จักการบริหารเวลา และแบ5งหน)าท่ีความรับผิดชอบ....”  
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   นอกจากกิจกรรมด)านกีฬาโรงเรียนสาธิตมีการจัดโครงการต5าง ๆ เพ่ือส5งเสริม
กระบวนการจัดการเรียนรู)ของนักเรียนให)เกิดความเป9นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เช5น โครงการธนาคาร
โรงเรียน  โครงการธนาคารขยะ โครงการธนาคารความดี  โครงการจิตอาสา และที่สําคัญโรงเรียน
สาธิตมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสานความสัมพันธ�ระหว5างโรงเรียนกับผู)ปกครอง เช5น กิจกรรม Walk Rally   
กิจกรรมโบลิ่งการกุศล  

4.5 การจัดอาจารย�ท่ีปรึกษา โรงเรียนสาธิตบางแห5งมีการจัดอาจารย�ท่ีปรึกษาโดย
การให)อาจารย�ท่ีปรึกษาดูแลนักเรียนเป9นเวลา 3 ปL กล5าวคือ เป9นอาจารย�ท่ีปรึกษาต้ังแต5ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปLท่ี 1-3 หรือ เป9นอาจารย�ท่ีปรึกษาต้ังแต5ระดัยชั้นมัธยมศึกษาปLท่ี 4-6 โดยมีหลักการคือ
ต)องการให)อาจารย�ติดตามพัฒนาการของนักเรียน และเพ่ือให)เป9นไปตามเอกลักษณ�ของโรงเรียน เช5น 
เอกลักษณ�ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป9นโรงเรียนป7vนฝ7น ดังนั้นเม่ือนักเรียนเข)า
มาเรียนท่ีโรงเรียนนักเรียนจะต)องบอกกับอาจารย�ท่ีปรึกษาว5านักเรียนมีความฝ7นอะไร อยากประกอบ
อาชีพอะไร เรียกว5าเป9นข้ันตอนในการเตรียมฝ7น หลังจากนั้นอาจารย�ที่ปรึกษาจะช5วยส5งเสริมและ
ติดตามว5านักเรียนสามารถทําให)ความฝ7นของตัวเองเป9นจริงได)หรือไม5 เป9นข้ันตอนในการป7vนฝ7น โดย
ภาพรวมของโรงเรียนพบว5านักเรียนสามารถทําตามฝ7นได)ร)อยละ 80   
   “...ท่ีโรงเรียนจะต้ังท่ีปรึกษาให)ตามนักเรียนต้ังแต5 ม.1 ถึง ม.3 หรือ ต้ังแต5 ม.4 
ถึง ม.6 เพ่ือต)องการตามนักเรียน และโรงเรียนสาธิตนครปฐมเป9นโรงเรียนป7vนฝ7น โดยเม่ือนักเรียนเข)า
มาอาจารย�ท่ีปรึกษาจะให)นักเรียนเขียนบอกครูว5าฝ7นจะเป9นอะไรเป9นข้ันตอนการเตรียมฝ7น ครูท่ีปรึกษา
จะมีหน)าท่ีส5งเสริมฝ7นของนักเรียน...”  
   ขณะท่ีบางโรงเรียนภายหลังเปNดภาคเรียนได)ประมาณ 1 เดือน จะมีการเรียก
ประชุมอาจารย�ท่ีปรึกษา เพ่ือสํารวจว5านักเรียนในชั้นเรียนมีป7ญหาหรือไม5 มีเด็กพิเศษหรือไม5 เพ่ือ
แก)ป7ญหาร5วมกัน 

4.6 การจัดการเรียนรู)ตามนโยบายของรัฐบาล  แม)โรงเรียนสาธิตจะมีอิสระในการ
จัดการเรียนรู) แต5ส5วนใหญ5โรงเรียนจะต)องจัดการเรียนรู)ท่ีอิงกับหลักเกณฑ�การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมี
การนํามาประยุกต�ใช)ให)เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน อย5างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ5านมา
นโยบายแต5ละรัฐบาลล)วนส5งผลต5อกระบวนการจัดการเรียนรู)ของโรงเรียนสาธิต รัฐบาลบางสมัยมี
นโยบายส5งเสริมให)จัดการเรียนรู)วิชาภาษาจีน รัฐบาลบางสมัยส5งเสริมการจัดการเรียนรู)เก่ียวกับ
อาเซียน จนมาถึงรัฐบาลป7จจุบันได)มีหนังสือถึงโรงเรียนต5าง ๆ รวมทั้งโรงเรียนสาธิตท่ีผ5านมาทาง
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให)จัดการเรียนการสอนวิชาหน)าท่ีพลเมืองในทุกชั้นปL นอกจากนี้มี
นโยบายเพ่ิมเติม คือ ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู) ซ่ึงนโยบายนี้กระทรวงศึกษาธิการให)โรงเรียนจัดตาม
ความเหมาะสมและยังมิได)บังคับให)ทุกโรงเรียน  ดังนั้นในส5วนของวิชาหน)าท่ีพลเมืองทุกโรงเรียนต)อง
จัดสอนตามหนังสือของกระทรวง โดยส5วนใหญ5เป9นหน)าท่ีความรับผิดชอบของกลุ5มสาระการเรียนรู)
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สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แต5บางโรงเรียนท่ีบุคลากรไม5เพียงพอได)จัดให)อาจารย�กลุ5มสาระอ่ืน ๆ 
มาร5วมสอนด)วย 
   ในส5วนของนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู)นั้นโรงเรียนสาธิตบางแห5งยังไม5ได)
ดําเนินการ ในขณะที่บางโรงเรียนได)มีการดําเนินการ เช5น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยามีการดําเนินการในระดับมัธยมศึกษาตอนต)น โดยจัดรูปแบบชมรมให)นักเรียนเลือก
เรียนตามอัธยาศัย เช5น ชมรมเกี่ยวเกี่ยวกับกีฬา ดนตรี นาฏศิลปP โดยมีอาจารย�ชมรมเป9นผู)
ควบคุมดูแล เช5นเดียวกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ)านสมเด็จเจ)าพระยา และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราขภัฏเทพสตรี  ในขณะท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะจัดเป9นค5ายการ
เรียนรู)ท่ีไม5ได)เน)นเฉพาะการเรียนในชั้นเรียนเท5านั้น  แต5เน)นการสร)างทักษะในด)านต5าง ๆ ให)กับ
นักเรียน 
   จากการให)สัมภาษณ�ของผู)บริหารโรงเรียนสาธิต 
   “...นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู)สาธิตอยุธยาทําเฉพาะ ม.ต)น โดยให)นักเรียน
เลือกลงกิจกรรมท่ีตนมีความถนัด...”  

4.7 โครงการส5งนักเรียนไปต5างประเทศ โรงเรียนสาธิตหลายแห5งมีโครงการส5ง
นักเรียนไปศึกษาภาษาต5างประเทศในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร� สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือ
เสริมสร)างประสบการณ�ให)กับนักเรียน เช5น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ)านสมเด็จเจ)าพระยา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยโรงเรียนจะออกค5าใช)จ5ายให)กับนักเรียนในบางส5วน
โดยใช)งบประมาณจากกองทุน งบประมาณจากเงินสมาคมครูและผู)ปกครอง  สําหรับโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีโครงการส5งนักเรียนไปต5างประเทศอยู5ในหลักสูตรการจัดการเรียนรู)
ของโรงเรียน 
   สอดคล)องกับการให)สัมภาษณ�ของผู)บริหารโรงเรียนสาธิต 
   “...โรงเรียนมีการจัดโครงการส5งนักเรียนไปศึกษาภาษาอังกฤษท่ีสิงคโปร� และ
ศึกษาภาษาจีนท่ีประเทศจีน โดยโรงเรียนออกค5าใช)จ5ายให)กับนักเรียนส5วนหนึ่ง...”  

5. การเปล่ียนแปลงกระบวนการคัดเลือกนักเรียน 
  โรงเรียนสาธิตมีวิธีการคัดเลือกนักเรียนที่มีความหลากหลาย เนื่องจากไม5ต)อง
ดําเนินการตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเหมือนโรงเรียนท่ีสังกัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เช5น 
ไม5ต)องรับนักเรียนในพ้ืนท่ี  ส5วนใหญ5นักเรียนโรงเรียนสาธิตจะมาจากการสอบคัดเลือก รวมท้ังมีท่ีมา
จากแหล5งต5าง ๆ ดังนี้ 
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  การสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนสาธิตส5วนใหญ5จะคัดเลือกนักเรียนโดยใช)วิธีการสอบคัดเลือกเป9นหลัก และ
โรงเรียนสาธิตบางแห5งจะสอบคัดเลือกโดยใช)ข)อสอบมาตรฐาน โดยไม5มีการพิมพ�ข)อสอบเผยแพร5
ให)กับบุคคลภายนอก เช5น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  การใช)ข)อสอบมาตรฐานจะ
สามารถคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความเหมาะสมให)เข)ามาเรียนท่ีโรงเรียนได)  
  จากการให)สัมภาษณ�ของผู)บริหารโรงเรียนสาธิต 
  “...โรงเรียนเราจะใช)ข)อสอบมาตรฐานในการคัดเลือกนักเรียน โดยให)ทางมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒเป9นผู)ออกข)อสอบให) และข)อสอบจะไม5มีการพิมพ�เผยแพร5...”  
  สําหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใช)วิธีการสอบออนไลน�โดย
นักเรียนจะสามารถสอบได) 2 รอบ เพราะโรงเรียนเปNดรับสมัคร 2 รอบ และนักเรียนสามารถเลือก
สอบได)ท้ังหลักสูตร Gifted English Program และ English Program เพราะท้ังสองหลักสูตรสอบ
ไม5พร)อมกัน วิธีการสอบออนไลน�โรงเรียนจะจัดทําคลังข)อสอบ และเม่ือนักเรียนสอบเสร็จจะทราบผล
คะแนนทันที หลังจากนั้นโรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู)สอบผ5านการคัดเลือกอย5างเป9นทางการ ดังนั้น
นักเรียนท่ีสอบไม5ผ5านในรอบแรกมีสิทธิสมัครสอบในรอบท่ี 2 ได)อีกครั้ง 
  สอดคล)องกับการให)สัมภาษณ�ของผู)บริหารโรงเรียนสาธิต 
  “...โรงเรียนเราจะใช)การสอบออนไลน�  โดยนักเรียนสามารถสอบได) 2 รอบ โดยรอบ
เช)าจะเป9นการสอบ Gifted English Program และรอบบ5ายเป9นการสอบ English Program 
ภายหลังสอบเสร็จนักเรียนจะรู)คร5าว ๆ ว5าสอบติดหรือไม5 และถ)าสอบไม5ติดในรอบแรก นักเรียน
สามารถสอบรอบ 2 ได)อีกครั้ง...”  
  การให�โควตา 
  การให)โควตา โดยการให)โควตาแบบแรกเป9นการให)โควตานักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี 
เช5น เป9นนักเรียนท่ีเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปLท่ี 3 และประสงค�จะเรียนต5อโรงเรียนเดิม ถ)าผลการเรียน
ดีจะได)โควตาเรียนต5อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 4 โดยไม5ต)องสอบ และโรงเรียนสาธิตบางแห5งให)
ทุนการศึกษากับนักเรียนท่ีได)คะแนนสูง  
  นอกจากโควตาเรียนดี บางโรงเรียนมีการให)โควตานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษใน
ด)านอ่ืน ๆ เช5น โควตานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด)านดนตรี ศิลปะ กีฬา และอ่ืน ๆ แต5นักเรียน
กลุ5มนี้จะไม5ได)รับการยกเว)นค5าบํารุงการศึกษา 
  นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตบางแห5งมีการจัดทําโควตาพิเศษ เช5น   โรงเรียนมัธยมสาธิต
วัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีโครงการนักเรียนช)างเผือก โดยรับนักเรียนจํานวน 
30 คน ทั้งนี้โครงการนี้เกิดจากการทําสัญญาระหว5างโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกับโรงเรียนอื่น ๆ ที่ประสงค�จะเข)าร5วมโครงการ โดยโรงเรียนท่ีทํา
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สัญญาสามารถส5งนักเรียนจํานวน 3 คนมาสอบคัดเลือกในโครงการนักเรียนช)างเผือก ซ่ึงโรงเรียน
มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะคัดเลือกโดยการสอบสําหรับนักเรียน
กลุ5มนี้ จํานวน 30 คน ถ)านักเรียนได)รับการคัดเลือกสละสิทธิ์ จะมีผลทําให)ปLการศึกษาหน)าโรงเรียนท่ี
นักเรียนสละสิทธิ์ จะไม5สามารถเข)าร5วมโครงการได)  ต)องรออีก 3 ปL จึงสามารถสมัครเข)าร5วมโครงการ
ได)ใหม5  
  ดังคําให)สัมภาษณ�ของผู)อํานวยการโรงเรียนสาธิต 
  “...ท่ีโรงเรียนจะมีโควตาช)างเผือก โดยให)โรงเรียนท่ีสนใจยื่นใบสมัครเข)ามา โดยโรงเรียนท่ี
เข)าโครงการโควตาช)างเผือกสามารถส5งนักเรียนโรงเรียนละ 3 คน มาสมัครสอบเพ่ือคัดเลือกเข)าศึกษา
ต5อ โดยโควตานี้จะรับ 30 คน...”  
  การเข)าศึกษาต5อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียน พบว5านักเรียนโรงเรียน
สาธิตท่ีมีผลการเรียนดีเม่ือจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต)นจะไปศึกษาต5อท่ีโรงเรียนอ่ืน ๆ ท่ีมีชื่อเสียงเป9น
จํานวนมาก จึงทําให)ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีจํานวนนักเรียนลดลง จนบางโรงเรียนเหลือ
เพียง 1 ห)องเรียน  
  กรณีโรงเรียนสาธิตที่มีการเปNดสอนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พบว5า
นักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปLท่ี 6 จะเรียนต5อในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิต
ประมาณครึ่งหนึ่งส5วนท่ีเหลือจะไปเรียนต5อในโรงเรียนอ่ืน ๆ ท่ีมีชื่อเสียง และจากอัตราการแข5งขันใน
ด)านการรับนักเรียนของโรงเรียนต5าง ๆ ประกอบกับอัตราการเกิดท่ีน)อยลงในแต5ละปL ส5งผลให)จํานวน
นักเรียนท่ีเข)ามาศึกษาต5อในโรงเรียนสาธิตมีจํานวนลดลง  
  สําหรับนักเรียนท่ีสอบเข)าศึกษาต5อในโรงเรียนสาธิตได)แล)วโรงเรียนจะมีการเข)าค5าย
ให)กับนักเรียนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ และส5งเสริมการกระบวนการจัดการเรียนรู) เช5น ค5ายคุณธรรม
จริยธรรม ค5ายทักษะการเรียนรู) เป9นต)น 

6. การเปล่ียนแปลงด�านพฤติกรรมนักเรียน 
  นักเรียนโรงเรียนสาธิตส5วนใหญ5มีพ้ืนฐานทางครอบครัวดี ดังนั้นป7ญหาของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตจะมีไม5มากเหมือนกับโรงเรียนอ่ืน ๆ อย5างไรก็ตามป7ญหาเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียน
คงเป9นป7ญหาพ้ืนฐานของทุกโรงเรียน แต5ละโรงเรียนจะมีนักเรียนท่ีทําผิดระเบียบของโรงเรียนซ่ึงฝ?าย
ปกครองและกิจการนักเรียนจะควบคุมดูแลนักเรียนกลุ5มนี้ 
  ป7ญหาท่ีพบตามมาคือ ป7ญหาการใช)โทรศัพท�มือถือของนักเรียนโดยโรงเรียนสาธิตบาง
แห5งมีมาตรการในการแก)ไขป7ญหาเรื่องนี้ คือ ก5อนเรียนทุกวิชานักเรียนต)องนําโทรศัพท�มือถือมาฝาก
กับอาจารย�ผู)สอนหน)าห)องเรียนหลังจากหมดเวลาเรียนนักเรียนจึงมารับคืน บางโรงเรียนให)นักเรียน
นําโทรศัพท�ไปฝากไว)ท่ีห)องอาจารย�ประจําชั้นหลังเลิกเรียนจึงมารับคืน กรณีถ)าผู)ปกครองมีธุระสําคัญ
จะมีอาจารย�รับเรื่องไว)และแจ)งให)นักเรียนทราบ 
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  ดังคําให)สัมภาษณ�ของผู)อํานวยการโรงเรียนสาธิต 
  "...ท่ีโรงเรียนจะมีมาตรการให)นักเรียนนําโทรศัพท�มาฝากไว)กับอาจารย�ท่ีปรึกษา หลัง
เลิกเรียนจึงมารับคืน ถ)าผู)ปกครองมีธุระด5วนท่ีจะติดต5อนักเรียน สามารถฝากเรื่องไว)ท่ีธุรการ ธุรการ
จะแจ)งให)นักเรียนทราบ..."  
  นอกจากนี้จากความเจริญก)าวหน)าทางด)านการสื่อสารอย5างไร)พรมแดน ทําให)เกิด
ป7ญหาในด)านการนําเสนอข5าวสารข)อมูลต5าง ๆ ระหว5างนักเรียน โรงเรียน และผู)ปกครองในทางท่ีบิด
เบียนจากความเป9นจริง ซ่ึงในเรื่องนี้ทางโรงเรียนได)แก)ไขป7ญหาโดยการทําความเข)าใจกับนักเรียนและ
ผู)ปกครอง  
  สําหรับป7ญหาในเรื่องระเบียบวินัยของโรงเรียนท่ีเป9นป7ญหาท่ีพบบ5อย คือ การแต5ง
กายท่ีไม5เรียบร)อยของนักเรียน ไว)ทรงผมผิดระเบียบ การมาโรงเรียนสาย ซ่ึงเรื่องเหล5านี้ทางฝ?าย
ปกครองและกิจการนักเรียนจะเป9นผู)ดูแล โดยใช)มาตรการตามระเบียบของโรงเรียน เริ่มต)นจากการ
ตักเตือน การเชิญผู)ปกครองมาพบ และการพักการเรียน ตามลําดับ 
 
ตอนท่ี 2 ป8จจัยภายในและป8จจัยภายนอกท่ีมีผลต�อการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  ผู)วิจัยได)ดําเนินการสัมภาษณ�ผู)บริหารโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจํานวน 
14 คน และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข)อง โดยสามารถสรุปป7จจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลต5อการ
เปลี่ยนแปลงในโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได)ดังนี้ 

1. ป8จจัยภายในท่ีมีผลต�อการเปล่ียนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   ผู)วิจัยใช)การวิเคราะห�คุณลักษณะขององค�การ 7 ประการของ McKinney (McKinney 
7-S  Framework)   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 กลยุทธ�ขององค�การ 
   จากการศึกษากลยุทธ�ของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความ
สอดคล)องกันในกลยุทธ�ดังต5อไปนี้ 
   กลยุทธ�ท่ี 1 การจัดการศึกษาให)ได)มาตรฐาน โดยกลยุทธ�นี้โรงเรียนสาธิตให)
ความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให)สอดคล)องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เช5น 
ให)ความสําคัญกับรายวิชาที่เกี่ยวกับการเข)าสู5ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจัดการเรียนรู)ท่ีเน)น
ทางด)านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู)เรียนให)
สอดคล)องกับนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู)  มีการจัดการเรียนการสอนด)วยสื่อท่ีทันสมัย 
   กลยุทธ�ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพของผู)เรียน ท้ังนี้โรงเรียนสาธิตมีการสร)างนักเรียนให)มี
คุณลักษณะท่ีโดดเด5นในด)านการแสดงออกท่ีสร)างสรรค� มีภาวะผู)นํา มีการทํางานเป9นทีม มีความเชื่อม่ัน
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ในตนเองสูง นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตมีการจัดการเรียนรู)และจัดกิจกรรมพัฒนาผู)เรียนให)มีลักษณะ
อันพึงประสงค�ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และส5งเสริมค5านิยม 12 ประการของรัฐบาล 
นอกจากนี้เพ่ือเตรียมความพร)อมให)นักเรียนมีคุณลักษณะความเป9นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 
โรงเรียนจึงให)ความสําคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู)เรียนเพ่ือสร)างนักเรียนให)มีความรับผิดชอบต5อ
สังคม มีจิตสาธารณะ เห็นกับประโยชน�ส5วนรวม เช5น กิจกรรมออกค5ายอาสาเพ่ือช5วยเหลือชุมชน การ
เข)าร5วมกิจกรรมพัฒนาสังคมร5วมกับหน5วยงานอ่ืน ๆ  
                      กลยุทธ�ท่ี 3 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสาธิตให)ความสําคัญในการ
พัฒนาบุคคลากรทางการศึกษาโดยมีมุมมองที่ว5าถ)าบุคลากรมีความรู) ความสามารถ และความ
รับผิดชอบต5อหน)าท่ีย5อมทําให)กระบวนการจัดการเรียนรู)ประสบความสําเร็จ  ท้ังนี้โรงเรียนสาธิต
มีกลยุทธ�ท่ีจะผลักดันให)บุคลากรของโรงเรียนมีความมั่นในอาชีพ โดยการบรรจุให)เป9นพนักงาน
มหาวิทยาลัยงบประมาณแผ5นดิน มีการส5งเสริมให)บุคลากรศึกษาต5อในระดับท่ีสูงข้ึน ส5งบุคลากรของ
โรงเรียนไปอบรมและศึกษาดูงานท้ังในประเทศและต5างประเทศ รวมท้ังสนับสนุนให)บุคลากรสายสอน
มีใบประกอบวิชาชีพครูเพื่อส5งเสริมความก)าวหน)าในอาชีพ นอกจากนี้หลายโรงเรียนมีการจัดทํา
ประกาศการเข)าสู5ตําแหน5งทางวิชาการให)กับบุคลากรโรงเรียนสาธิต 
   กลยุทธ�ท่ี 4 ด)านฝDกประสบการณ�วิชาชีพครู กลยุทธ�นี้มีความสําคัญกับโรงเรียน
สาธิตเนื่องจากท่ีมาของโรงเรียนสาธิต คือแหล5งปฏิบัติการทางวิชาชีพให)กับนักศึกษาในคณะครุศาสตร� 
ดังนั้นโรงเรียนสาธิตจึงมีกลยุทธ�ความร5วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเพ่ือให)มหาวิทยาลัยส5งนักศึกษามา
สังเกตการสอน และมาฝDกสอนท่ีโรงเรียนสาธิต โดยโรงเรียนสาธิตมีความต)องการให)มหาวิทยาลัยส5ง
นักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงเข)าฝDกสอนในโรงเรียนเพ่ือสร)างความเชื่อม่ันให)กับนักเรียนและผู)ปกครอง 
                 กลยุทธ�ท่ี 5 ส5งเสริมการทําวิจัยและสร)างนวัตกรรมทางการศึกษา เนื่องจาก
กลยุทธ�ด)านวิจัยเป9นกลยุทธ�ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห5ง ดังนั้นโรงเรียนสาธิตในฐานะท่ีเป9น
หน5วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยจึงต)องให)ความสําคัญกับการทําวิจัยเพ่ือสร)างองค�ความรู)ใหม5 โดยการ
ทําวิจัยมีท้ังการวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยสถาบัน นอกจากนี้ผู)ทําวิจัยสามารถขอทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยได) โดยจุดมุ5งหมายหลักของการวิจัยในชั้นเรียน คือ การวิจัยเพื่อแก)ไขป7ญหาในการ
จัดการเรียนการสอน โดยมีการนําผลวิจัยมาใช)ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู)ในปLการศึกษา
ถัดไป  
                     กลยุทธ�ท่ี 6 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2547 หน)าท่ีประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห5ง คือ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ดังนั้นโรงเรียนสาธิตในฐานะที่เป9นหน5วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยจึงต)องมีกลยุทธ�ในด)านนี้ ท้ังนี้
โรงเรียนสาธิตมีการจัดกิจกรรมท่ีส5งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยอย5างต5อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมท่ี
เก่ียวข)องกับประเพณีไทย เช5น กิจกรรมวันสงกรานต� กิจกรรมแห5เทียนพรรษา กิจกรรมวันแม5แห5งชาติ 
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กิจกรรมวันสุนทรภู5 นอกจากนี้มีโรงเรียนสาธิตมีการร5วมมือกับหน5วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เช5น ความร5วมมือระหว5างมหาวิทยาลัยราชภัฏ โรงเรียนสาธิต กับโรงพยาบาล   
ศิริราชในการร5วมกิจกรรมเทศมหาชาติเพ่ือถวายเป9นพระราชกุศล ความร5วมมือระหว5างโรงเรียนสาธิต
กับวัดในการจัดกิจกรรมส5งเสริมวัฒนธรรมไทย เป9นต)น   
                     กลยุทธ�ท่ี 7 การให)บริการวิชาการแก5ชุมชน ซึ่งการให)บริการวิชาการแก5ชุมชน
เป9นพันธกิจประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โรงเรียนสาธิตในฐานะที่เป9นหน5วยงานหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยจึงต)องมีกลยุทธ�ในด)านนี้ ท้ังนี้การให)บริการวิชาการของโรงเรียนสาธิตจะเป9นการอบรม
เพ่ือเสริมสร)างองค�ความรู)ให)กับโรงเรียนต5าง ๆ เช5น การอบรมการใช)ไอเพดในการจัดการเรียนรู)ใน
ชั้นเรียนให)กับครูโรงเรียนประถมศึกษา การสอนเทคนิคด)านกีฬาให)กับเยาวชนในชุมชน การสอน
นาฏศิลปPให)กับผู)สนใจ เป9นต)น  
                     กลยุทธ�ท่ี 8 ส5งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนด)วยหลักธรรมาภิบาล โรงเรียน
สาธิตในฐานะท่ีเป9นหน5วยงานภาครัฐมีความจําเป9นอย5างยิ่งท่ีจะต)องบริหารงานให)เกิดความโปร5งใส 
เน)นการมีส5วนร5วมของผู)มีส5วนได)เสีย การดําเนินงานตามหลักกฎหมาย เน)นประสิทธิภาพขององค�การ 
มีความรับผิดชอบต5อสังคม ซึ่งขั้นตอนดังกล5าวเป9นหลักธรรมาภิบาลตามเกณฑ�ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตต)องรายงานผลการดําเนินงาน
ให)มหาวิทยาลัยรับทราบเป9นระยะ รวมท้ังโรงเรียนยังอยู5ภายใต)การตรวจสอบของสํานักงานตรวจ
เงินแผ5นดิน และคณะกรรมการปzองกันและปราบปรามการทุจริตแห5งชาติ ดังนั้นโรงเรียนสาธิตจึงให)
ความสําคัญในการบริหารจัดการเพ่ือสร)างความเชื่อม่ันให)กับผู)ปกครอง และหน5วยงานภายนอก โดย
การสร)างวัฒนธรรมคุณภาพให)เกิดข้ึนในหน5วยงาน  
                    กลยุทธ�ท่ี 9 กลยุทธ�ส5งเสริมความสัมพันธ�กับชุมชน การบริหารในยุคป7จจุบัน
โรงเรียนสาธิตไม5สามารถดํารงอยู5ได)ตามลําพัง ดังนั้นจึงจําเป9นอย5างยิ่งท่ีโรงเรียนต)องสร)างเครือข5าย
ความร5วมมือกับหน5วยงานต5าง ๆ ท้ังหน5วยงานภาครัฐ หน5วยงานเอกชน รวมทั้งหน5วยงานระหว5าง
ประเทศ ตัวอย5างความร5วมมือมีตั้งแต5ความร5วมมือระหว5างโรงเรียนกับผู)ปกครอง โรงเรียนกับศิษย�เก5า  
โรงเรียนกับวัด โรงเรียนสาธิตกับโรงเรียนอื่น ๆ ความร5วมมือระหว5างโรงเรียนสาธิตในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยความร5วมมือมีท้ังความร5วมมือด)านกิจกรรม และความร5วมมือด)านวิชาการ   
                    กลยุทธ�ท่ี 10 ส5งเสริมอัตลักษณ�และเอกลักษณ�ของโรงเรียน โดยกลยุทธ�นี้เป9น     
กลยุทธ�ท่ีโรงเรียนจัดทําขึ้นมาเพื่อสร)างลักษณะเด5นของโรงเรียนและลักษณะเด5นของนักเรียน โดย
ความโดดเด5นของโรงเรียนสาธิต ได)แก5 ความโดดเด5นในด)านวิชาการ ท่ีเน)นด)านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� 
เทคโนโลยี และภาษาต5างประเทศ ส5วนคุณลักษณะที่โดดเด5นของนักเรียน คือ กล)าแสงออกใน
แนวทางท่ีสร)างสรรค�  
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                   จากการกําหนดกลยุทธ�ของโรงเรียนสาธิตท้ัง 10 กลยุทธ� ส5งผลการเปลี่ยนแปลง
ในโรงเรียน โดยผู)บริหารโรงเรียนมีหน)าที่ต)องผลักดันกลยุทธ�ให)เป9นไปตามเปzาประสงค� โดยอาศัย
ความร5วมมือจากบุคลากรทุกฝ?ายท่ีเก่ียวข)อง  

1.2 โครงสร)างขององค�การ  
   โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการจัดโครงสร)างในสองลักษณะ คือ 
โครงสร)างท่ีหนึ่งเป9นโครงสร)างท่ีข้ึนตรงกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ โรงเรียนสาธิตจึงมีฐานะ
เทียบเท5าคณะในมหาวิทยาลัยโดยมีผู)อํานวยการเป9นผู)บริหาร  โครงสร)างท่ีสองโรงเรียนสาธิตเป9น
หน5วยงานท่ีสังกัดคณะครุศาสตร�  การบริหารงานข้ึนกับคณะ โดยภาพรวมโรงเรียนสาธิตส5วนใหญ5จะ
เป9นโครงสร)างแบบที่หนึ่ง เนื่องจากมีการบริหารงานที่มีความคล5องตัวมากกว5า ในขณะเดียวกัน
โรงเรียนสาธิตท่ีมีโครงสร)างแบบท่ีสองท่ีสังกัดคณะครุศาสตร�มีความพยายามท่ีจะปรับเปลี่ยน
โครงสร)างให)แยกออกจากคณะเพ่ือให)การบริหารงานข้ึนตรงกับอธิการบดี อย5างไรก็ตามการปรับเปลี่ยน
โครงสร)างของโรงเรียนสาธิตจะต)องผ5านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
                      อย5างไรก็ตามโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการปรับเปลี่ยนโครงสร)าง
เพ่ือให)เกิดความคล5องตัวในการบริหารจัดการและเพ่ือขยายขนาดขององค�การเพ่ือรองรับภาระหน)าท่ี
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.3 ระบบการปฏิบัติงาน 
   ระบบการปฏิบัติงานของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจะมีความ
แตกต5างกับระบบการปฏิบัติงานของโรงเรียนทั่วไป (โรงเรียนที่สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน) เนื่องจากโรงเรียนท่ีสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีฐานะเป9นนิติบุคคล ผู)บริหาร
ของโรงเรียนมีอํานาจหน)าท่ีอย5างเต็มท่ี แต5โรงเรียนสาธิตเป9นหน5วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยอํานาจ
การตัดสินใจสูงสุดจึงข้ึนอยู5กับอธิการบดีซึ่งเป9นผู)บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้เพราะมหาวิทยาลัย
เป9นนิติบุคคล โรงเรียนสาธิตไม5ได)เป9นนิติบุคคล ดังนั้นอํานาจหน)าที่ของโรงเรียนสาธิตจะมีเท5าท่ี
มหาวิทยาลัยมอบอํานาจให)เท5านั้น 
                     ดังนั้นระบบปฏิบัติงานของโรงเรียนสาธิตจะสามารถดําเนินการได)เพียงบางอย5าง
เท5านั้น เช5น ระบบงบประมาณโรงเรียนจะมีหน)าท่ีเพียงแจ)งจํานวนนักเรียนให)กองนโยบายและแผน
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือของบประมาณ โดยโรงเรียนจะได)รับการจัดสรรงบประมาณแผ5นดินประเภท
งบอุดหนุนใน 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียน 
กิจกรรมค5าอุปกรณ�การเรียน กิจกรรมค5าเครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู)เรียน ข้ันตอนการ
เบิกจ5ายงบประมาณโรงเรียนสาธิตจะทําผ5านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย และระบบ GFMIS ของ
กรมบัญชีกลาง  โดยกองนโยบายและแผนเป9นผู)อนุมัติการตัดยอดเงิน และกองคลังเป9นผู)อนุมัติการ
เบิกจ5ายเงิน ซ่ึงถ)าเป9นโรงเรียนท่ัวไปการดําเนินการด)านงบประมาณโรงเรียนจะทําเสร็จในทุกข้ันตอน  
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เช5นเดียวกับระบบบัญชีเม่ือโรงเรียนเก็บเงินจากนักเรียนโรงเรียนจะต)องส5งเงินกับกองคลังทันที 
โรงเรียนจะไม5เก็บรักษาเงินไว)  
                     ด)านระบบงานพัสดุ โรงเรียนสาธิตสามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจ)างได) ถ)าวงเงิน
ไม5เกิน 500,000 บาท ถ)าวงเงินเกิน 500,000 บาท โรงเรียนสาธิตต)องส5งเรื่องให)งานพัสดุของ
มหาวิทยาลัยเป9นผู)ดําเนินการจัดซื้อจัดจ)างให) ดังนั้นการดําเนินงานของโรงเรียนสาธิตจึงมีข้ันตอน
ค5อนข)างมาก จึงทําให)เกิดความล5าช)าในการดําเนินงาน เพราะพัสดุของมหาวิทยาลัยต)องรับผิดชอบ
งานของทุกคณะการดําเนินงานในแต5ละข้ันตอนจะใช)เวลาค5อนข)างมาก 
                     เช5นเดียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางโรงเรียนต)องใช)ระบบของมหาวิทยาลัย
โดยมีสํานักคอมพิวเตอร�เป9นผู)ดําเนินการในด)านการอํานายความสะดวกในด)านเครือข5ายต5าง ๆ 
ดังนั้นโรงเรียนจะดําเนินการเองในด)านการติดต้ังเครือข5ายเพ่ิมเติมจึงเป9นไปได)ค5อนข)างยาก แต5ระบบหนึ่ง
ท่ีทางโรงเรียนสาธิตมีการจัดการเพิ่มเติม คือ ระบบบริหารงานของโรงเรียน ซึ่งเป9นระบบการ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียน ระบบการลงทะเบียน ระบบงานปกครอง ซ่ึงเป9นระบบท่ีโรงเรียน
จัดซ้ือเองท้ังหมด เนื่องจากระบบการประเมินผลของมหาวิทยาลัยกับระบบการประเมินผลของ
โรงเรียนสาธิตมีความแตกต5างกัน โรงเรียนสาธิตจึงต)องใช)ระบบเดียวกับโรงเรียนท่ีสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือความคล5องตัวในด)านการบริหารจัดการ และเพ่ือเป9นช5องทางรายงานผลการ
เรียนไปให)ผู)ปกครองได)รับทราบข)อมูลด)านการเรียนและด)านความประพฤติของนักเรียนผ5านระบบ
ออนไลน�  
                     ดังนั้นจะเห็นได)ว5าระบบการปฏิบัติงานบางอย5างเป9นจุดด)อยของการบริหารงาน
ในโรงเรียนสาธิต โรงเรียนจึงต)องหาวิธีการแก)ไขป7ญหาดังกล5าวเพ่ือให)การบริหารงานเป9นไปด)วยความ
ราบรื่น 

1.4 บุคลากร 
                     โรงเรียนสาธิตมีบุคลากรหลายประเภท โดยบุคลากรหลักของโรงเรียนคืออาจารย�
และเจ)าหน)าท่ีท่ีประจําอยู5ในโรงเรียนสาธิตทั้งที่เป9นข)าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณ
แผ5นดิน พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณบํารุงการศึกษา อาจารย�พิเศษ และอาจารย�ชาวต5างชาติ 
โดยภาพรวมบุคลากรของโรงเรียนสาธิตตําแหน5งอาจารย�จะจบการศึกษาระดับปริญญาโทเป9นหลัก 
และจบวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีสอน รวมท้ังมหาวิทยาลัยและโรงเรียนส5งเสริมให)บุคลากรไปศึกษาต5อ 
ไปอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังมีการปรับเงินเดือนให)เพ่ิมข้ึน และมีการให)สวัสดิการในด)านต5าง ๆ 
แต5ป7ญหาท่ีเกิดข้ึนกับอาจารย�และบุคลากรของโรงเรียนสาธิต คือ โรงเรียนสาธิตไม5มีอัตราบรรจุ และ
ความก)าวหน)าในอาชีพยังไม5มีความชัดเจน ส5งผลให)อาจารย�หลายคนลาออกเพ่ือไปสอบบรรจุ โรงเรียน
ต)องมีการรับอาจารย�ใหม5 ทําให)การจัดการเรียนรู)ไม5มีความต5อเนื่อง ดังนั้นโรงเรียนสาธิตหลายแห5งจึง
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พยายามแก)ป7ญหาโดยขออัตราจากมหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุครูโรงเรียนสาธิต รวมท้ังมีการจัดทํา
ประกาศเพ่ือให)ครูโรงเรียนสาธิตสามารถขอตําแหน5งทางวิชาการได)  
                    สําหรับตําแหน5งครูโรงเรียนสาธิตนอกจากจะปฏิบัติหน)าท่ีสอนเป9นหลักแล)วต)อง
ปฏิบัติงานในหน)าท่ีอ่ืน ๆ ด)วย ซ่ึงส5วนใหญ5เป9นงานด)านเอกสารทําให)ครูโรงเรียนสาธิตมีภาระหน)าท่ี
ค5อนข)างมาก เช5น งานด)านนโยบาย  งานด)านบริหารความเสี่ยง งานด)านประกันคุณภาพการศึกษา 
(ท้ังประกันภายในและประกันภายนอก) งานด)านประชาสัมพันธ� เป9นต)น 
                    สรุปได)ว5าป7ญหาหลักในด)านบุคลากรของโรงเรียนสาธิต คือ บุคลากรในตําแหน5ง
อาจารย�ส5วนใหญ5จ)างด)วยเงินงบประมาณบํารุงการศึกษา ซึ่งเป9นงบประมาณของโรงเรียนสาธิต 
ดังนั้นป7ญหาท่ีตามมาคือ งบประมาณส5วนใหญ5ถูกใช)ในการจ)างอาจารย� ทําให)งบประมาณท่ีเหลือใน
การพัฒนาโรงเรียนมีน)อย และจากการท่ีบุคลากรส5วนใหญ5ไม5ได)รับการบรรจุด)วยงบประมาณแผ5นดิน
ทําให)เกิดความไม5มั่นคงในอาชีพ ดังนั้นบุคลากรจํานวนหนึ่งจึงลาออกไปสอบบรรจุในแต5ละปLเป9น
จํานวนมาก ในขณะเดียวกันบุคลากรของโรงเรียนท่ีมีจํานวนน)อย ดังนั้นนอกจากจะทําหน)าท่ีสอนแล)ว 
บุคลากรเหล5านี้ต)องทําหน)าท่ีอ่ืน ๆ ด)วย  

1.5 ทักษะ ความรู) ความสามารถ 
   เนื่องจากโรงเรียนสาธิตแต5ละแห5งมีจํานวนบุคลากรค5อนข)างน)อยเม่ือเปรียบเทียบ
กับโรงเรียนท่ัว ๆ ไป ดังนั้นบุคลากรของโรงเรียนส5วนใหญ5จึงมีภาระหน)าที่ค5อนข)างมาก ท้ังงาน
ด)านการสอนและงานสนับสนุนด)านต5าง ๆ   สําหรับทักษะ ความรู) ความสามารถของบุคลากร ในด)าน
ทักษะอาชีพ (Occupation Skills) พบว5าบุคลากรตําแหน5งอาจารย�ของโรงเรียนสาธิตไม5จําเป9นต)อง
จบการศึกษาในคณะครุศาสตร� หรือคณะศึกษาศาสตร� และไม5จําเป9นต)องมีใบประกาศวิชาชีพครู
เหมือนกับโรงเรียนท่ัวๆ ไป ท้ังนี้เพราะโรงเรียนสาธิตสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงมีหน)าท่ี
ผลิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเป9นหลัก จึงเป9นข)อยกเว)น แต5อย5างไรก็ตามผู)บริหารโรงเรียนสาธิต
แต5ละแห5งพยายามผลักดันให)บุคลากรสายการสอนไปอบรมมาตรฐานความรู)วิชาชีพครู เพ่ือจะได)
ดําเนินการขอใบประกอบวิชาชีพครูจากครุสภาในลําดับถัดมา ท้ังนี้โรงเรียนสาธิตบางแห5งโรงเรียนจะ
เป9นผู)ออกค5าใช)จ5ายให)กับบุคลากร ท่ีเป9นเช5นนี้เพราะโรงเรียนสาธิตเล็งเห็นความสําคัญกับกระบวนการ
จัดการเรียนรู) และต)องการสร)างครูมืออาชีพท่ีมีท้ังความรู)ในด)านวิชาเอก และความรู)ในด)านความเป9น
ครูอย5างแท)จริง   
                     ส5วนทักษะความถนัด หรือความชํานาญ (Aptitude and special talents) 
พบว5าบุคลากรของโรงเรียนสาธิตจํานวนหนึ่งเป9นบุคคลท่ีมีความสามารถเป9นเลิศ ซ่ึงบุคคลประเภทนี้
ทางโรงเรียนจะมอบหมายงานให)รับผิดชอบตามทักษะและความสามารถ เพ่ือสร)างแรงจูงใจให)บุคคล
เหล5านี้อยู5กับโรงเรียนต5อไป  
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                    ดังนั้นจะเห็นได)ว5าแม)ตําแหน5งบุคลากรสายการสอนของโรงเรียนสาธิต 
ไม5จําเป9นต)องมีใบประกอบวิชาชีพครู แต5โรงเรียนสาธิตส5วนใหญ5ผลักดันให)บุคลากรเหล5านี้ไปอบรม
เพ่ือจะได)มีใบประกอบวิชาชีพครูในอนาคต ถือเป9นการส5งเสริมความก)าวหน)าในอาชีพให)กับบุคลากร 

1.6 รูปแบบการบริหารจัดการ 
 ผู)บริหารโรงเรียนสาธิตมีส5วนผลักดันให)เกิดการบริหารเปลี่ยนแปลงค5อนข)างมาก  

เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะเลือกสรรผู) อํานวยการโรงเรียนท่ีมีความรู)ความสามารถและเป9นผู) มี
ประสบการณ�มาเป9นผู)อํานวยการโรงเรียนสาธิตเพ่ือสร)างความเข)มแข็งให)กับโรงเรียน โดยส5วนมาก
ผู)บริหารโรงเรียนสาธิตจะมีตําแหน5งทางวิชาการ และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก  และผู)อํานวยการ
โรงเรียนสาธิตจะเป9นผู)นําในการเปลี่ยนแปลง โดยมีวิสัยทัศน�และความคิดริเริ่มสร)างสรรค�เพ่ือสร)าง
ความโดดเด5นให)กับโรงเรียน ดังนี้ 
                     ผู)บริหารโรงเรียนสาธิตมีการจัดนํากระบวนการจัดการเรียนรู)ในรูปใหม5 ๆ มาใช)ใน
โรงเรียน ยกตัวอย5างการจัดการเรียนรู)ในรูปแบบ STEM รวมท้ังบางโรงเรียนยังเป9นศูนย�กลางการ
เรียนรู)ในรูปแบบ STEM ด)วย บางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาเซียนโดยอาจารย�
เจ)าของภาษา เช5น ภาษามาเลเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร ภาษาพม5า เป9นต)น นอกจากนี้โรงเรียน
สาธิตบางแห5งได)มีการลงนามในความร5วมมือระหว5างประเทศและส5งนักเรียนไปศึกษาภาคฤดูร)อนท่ี
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร� และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมท้ังโรงเรียนสาธิตบางแห5งได)นําผลงาน
ไปร5วมแสดงในงานมหกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA) 
   ดังคําให)สัมภาษณ�ของผู)บริหารโรงเรียนสาธิต 
   "...โรงเรียนสาธิตเรามีการพัฒนาการจัดการเรียนรู)ในรูปแบบ STEM และได)มี
โอกาสนําไปแสดงท่ี  EDUCA..."  
                     นอกจากด)านการจัดการเรียนรู) ผู)บริหารโรงเรียนสาธิตยังให)ความสําคัญกับการ
สร)างบรรยากาศในการจัดกระบวนการเรียนรู)โดยเน)นท่ีการจัดสภาพแวดล)อมของโรงเรียนให)มีความ
สวยงาม มีการพัฒนาและปรับปรุงการใช)พื้นที่ให)เกิดประโยชน�มากที่สุด รวมทั้งประสานกับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือของบประมาณสนับสนุนในการสร)างอาคารเรียนและห)องปฏิบัติการต5าง ๆ และท่ี
สําคัญ แต5ละโรงเรียนจะมีสื่อและอุปกรณ�การจัดการเรียนรู)ท่ีมีความทันสมัย 
                     ดังนั้นจะพบว5าผู)บริหารโรงเรียนสาธิตพยายามปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการ
เรียนรู)เพ่ือให)โรงเรียนสาธิตเป9นโรงเรียนชั้นนํา มีการนําเทคนิควิธีการสอนแบบใหม5ๆมาใช)ในโรงเรียน
สาธิต มีการจัดการเรียนรู)ในรายวิชาท่ีมีความหลากหลายและเป9นทางเลือกให)กับผู)เรียน  

1.7 ค5านิยมร5วม 
 ค5านิยมร5วมกันของโรงเรียนสาธิตท่ีมีลักษณะโดดเด5น แตกต5างจากโรงเรียนอ่ืน ๆ  

สามารถสรุปได)ดังนี้ 
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1. ผู)บริหารโรงเรียนจะมีความเป9นกันเองกับผู)ได)บังคับบัญชา และผู)อํานวยการ
เป9นบุคคลท่ีผู)ปกครองหรือนักเรียนสามารถเข)าพบได)โดยง5าย  
    ดังคําให)สัมภาษณ�ของผู)บริหารโรงเรียนสาธิต 
    "...ท่ีโรงเรียนสาธิต อธิการบดีจะให)ความสําคัญกับนักเรียนมาก ตอนเช)า
อธิการบดีจะเดินมาดูนักเรียนเข)าแถว และบางครั้งจะข้ึนพูดหน)าเสาธง และโรงเรียนเรานักเรียนจะมี
ความกล)ามาก เช5น ถ)าเขาต)องการอะไรจะเดินมาขอกับผู)อํานวยการเลย จนบางครั้งพ่ีต)องบอกว5าไป
ผ5านเรื่องกับอาจารย�ท่ีปรึกษาหรืออาจารย�ประจําวิชามาก5อน..."  

2. ในด)านของอาจารย�ผู)สอนจะให)ความเอาใจใสกับนักเรียนในห)องท่ีตนเองเป9นท่ี
ปรึกษาอย5างใกล)ชิด ร5วมมือกับผู)ปกครองในการให)ความช5วยเหลือนักเรียนในด)านต5าง ๆ ท้ังด)าน
วิชาการ และด)านปกครอง นอกจากนี้โรงเรียนยังให)ความอิสระกับอาจารย�ผู)สอนโดยอาจารย�โรงเรียน
สาธิตสามารถไปสอนในระดับปริญญาตรีได)โดยท่ีผู)บริหารให)ความยินยอม เพ่ือเปNดโอกาส
ความก)าวหน)าทางวิชาชีพให)กับบุคลากร  

3. นักเรียนของโรงเรียนสาธิตส5วนใหญ5จะมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ชอบทํา
กิจกรรมและกล)าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม ดังนั้นโรงเรียนจึงต)องจัดกิจกรรมเพ่ือให)นักเรียนได)เกิด
การแสดงออกท้ังในด)านวิชาการ ด)านกีฬา และกิจกรรมอ่ืน ๆ  

4. เนื่องจากโรงเรียนสาธิตเป9นโรงเรียนท่ีมีนักเรียนไม5มาก ดังนั้นนักเรียนทุกคน
จึงรู)จักกันหมด ต้ังแต5 ม.1 ถึง ม.6 ดังนั้นเม่ือเกิดป7ญหากับนักเรียนคนใด นักเรียนคนอ่ืน ๆ จะทราบ
ข5าวทันที และนักเรียนในโรงเรียนสาธิตจะให)ความนับถือรุ5นพ่ี ความขัดแย)งระหว5างนักเรียนใน
โรงเรียนจะมีน)อย และเม่ือเกิดความขัดแย)งบางครั้งสามารถให)นักเรียนรุ5นพ่ีเข)ามาแก)ป7ญหาได) ดังนั้น
จึงทําให)เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกันในโรงเรียน 

5. โรงเรียนสาธิตจะฝDกความรับผิดชอบให)กับนักเรียน โดยโรงเรียนสาธิตบางแห5ง
จะมีไม5รั้ว ดังนั้นนักเรียนสามารถเดินออกไปข)างนอกได)ตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลาพักกลางวัน
นักเรียนสามารถออกไปรับประทานอาหารข)างนอกได) แต5มีเง่ือนไขว5านักเรียนจะต)องกลับมาเรียนให)
ทันในภาคบ5าย การฝDกการใช)ชีวิตที่สอดคล)องกับความเป9นจริงทําให)เมื่อนักเรียนไปศึกษาต5อใน
ระดับอุดมศึกษา นักเรียนจะมีวินัยในตนเอง และรู)จักการบริหารเวลาได)อย5างเหมาะสม  
    สอดคล)องกับคําให)สัมภาษณ�ของผู)บริหารโรงเรียนสาธิต 
    "...ท่ีโรงเรียนเราไม5มีรั้ว ดังนั้นนักเรียนทุกคนต)องฝDกฝนความมีวินัย และความ
รับผิดชอบ ตอนกลางวันนักเรียนออกไปทานข)าวข)างนอกได) แต5ช5วงบ5ายต)องกลับมาเรียนให)ทัน  
การฝDกแบบนี้ทําให)นักเรียนรู)จักการบริหารจัดการเวลา ดังนั้นเม่ือเขาไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัย เขาจะไม5มี
ป7ญหาเรื่องการปรับตัว..."  
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6. เนื่องจากนักเรียนโรงสาธิตมีฐานะทางเศรษฐกิจค5อนข)างดี ทําให)นักเรียนมี
พฤติกรรมท่ีนิยมใช)ของแพง และบางครั้งไม5ค5อยเห็นคุณค5าของเงิน ในการทํากิจกรรมต5าง ๆ นักเรียน
จะแข5งขันกันโดยทุ5มงบประมาณจํานวนมาก เช5น การแข5งขันกีฬาภายใน รวมทั้งค5านิยมในการใช)
โทรศัพท�มือถือราคาแพง การแต5งกายด)วยเสื้อผ)าท่ีมีราคา ซ่ึงเป9นค5านิยมท่ีไม5เหมาะสม นอกจากนี้มี
นักเรียนบางคนมีพฤติกรรมท่ีไม5เหมาะสม เช5น การชักสีหน)าเม่ือถูกผู)ปกครองหรืออาจารย�ว5ากล5าว
ตักเตือน 

สรุปค5านิยมในโรงเรียนสาธิตมีท้ังค5านิยมในด)านบวก และค5านิยมในด)านลบ ค5านิยม 
ท่ีดีท่ีเป9นค5านิยมในด)านบวก เช5น ความสัมพันธ�ระหว5างผู)บริหารกับบุคลากร ผู)ปกครองและนักเรียน
จะมีความเป9นกันเองสามารถเข)าถึงได)ง5าย อาจารย�ท่ีปรึกษาจะเอาใจใส5นักเรียนในความปกครองของ
ตนเป9นอย5างดี นักเรียนโรงเรียนสาธิตมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง ความสามัคคีกลมเกลียวในโรงเรียน 
ฝDกความรับผิดชอบให)กับนักเรียน  ส5วนค5านิยมท่ีไม5พึงประสงค� คือ การใช)จ5ายท่ีฟุ?มเฟ�อยของนักเรียน 

2. ป8จจัยภายนอกท่ีมีผลต�อการเปล่ียนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผู�วิจัยใช�การวิเคราะห� PEST Analysis โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 การเมือง (Political Component = P)  
                      รัฐบาลชุดป7จจุบันมีโมเดลในการพัฒนาประเทศภายใต)แนวคิด ไทยแลนด� 4.0 ซ่ึง
เน)นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช)นวัตกรรมเป9นหลัก ประกอบการจัดการศึกษาในป7จจุบันอยู5ภายใต)
กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู)ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน)นทักษะ 3 ประการ คือ ทักษะด)านการจัดการ
เรียนรู)และนวัตกรรม ทักษะด)านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ 
จากแนวคิดดังกล5าวส5งผลให)การจัดการเรียนรู)ในโรงเรียนสาธิตต)องมีการปรับเปลี่ยนให)ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเมือง ดังนั้นการจัดการเรียนรู)ในรูปแบบป7จจุบันของโรงเรียนสาธิตจึงมุ5งเน)น
การจัดการเรียนรู)ในรูปแบบบูรณาการ การสร)างนวัตกรรมทางการศึกษา และการวิจัยเพ่ือพัฒนา
องค�ความรู) และเพ่ือนําผลการวิจัยไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู)ต5อไป  
   จากแนวคิดการจัดการเรียนรู)ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงส5งผลให)โรงเรียนสาธิตต)องมี
การปรับเปลี่ยนรายวิชาให)สอดคล)องกับหลักการดังกล5าว  เน)นการจัดการเรียนรู)ท่ีให)นักเรียนและ
ผู)ปกครองเข)ามามีส5วนร5วม การจัดการเรียนรู)เพ่ือให)นักเรียนสามารถค)นพบตัวเอง ครูเป9นผู)ทําหน)าท่ี
ในการชี้แนะ นักเรียนสามารถเข)าถึงแหล5งการเรียนรู)ต5าง ๆ ได)ด)วยตนเอง  

2.2 เศรษฐกิจ (Economic Component = C) 
                      การจัดการศึกษายุคป7จจุบันเน)นเศรษฐกิจฐานความรู)ท่ีเน)นให)สามารถใช)ความรู)ท่ี
มีไปต5อยอดในการสร)างมูลค5าของผลิตภัณฑ� ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต)องมีการเปลี่ยนแปลงท้ังระบบ 
และสอดคล)องกับโมเดลไทยแลนด� 4.0 ท่ีต)องการพัฒนาประเทศไทยให)หลุดพ)นจากประเทศท่ีมีฐานะ
ปานกลางเข)าสู5ประเทศท่ีฐานะดีหรือประเทศที่พัฒนาแล)ว ดังนั้นแนวโน)มการจัดการศึกษาจึงตอบ
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โจทย�ประเทศ การศึกษาต)องเตรียมคนให)เข)าสู5แรงงานของประเทศ ต)องฝDกทักษะ ฝLมือ เพ่ือเพ่ิมมูลค5า
ให)กับผลิตภัณฑ� เพื่อให)สามารถแข5งขันกับต5างประเทศได) ดังนั้นในด)านการศึกษาจึงต)องเตรียม
ความพร)อมให)กับผู)เรียนต้ังแต5การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู)ในป7จจุบันต)อง
มีการเปลี่ยนแปลงเน)นการพัฒนาทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ 

2.3 สังคมและวัฒนธรรม ( Socio Cultural = S) 
                      สภาพสังคมเมืองในป7จจุบันเป9นลักษณะครอบครัวเด่ียว ท้ังพ5อแม5จะประกอบอาชีพ
นอกบ)านเป9นหลัก ทําให)เวลาในการอบรมสั่งสอนลูกจึงมีน)อย พ5อแม5ในป7จจุบันใช)วิธีการเลี้ยงลูกแบบ
วัตถุนิยม ให)เงินลูกแทนการให)ความอบอุ5น ผลท่ีตามมาคือเม่ือลูกโตเป9นวัยรุ5นมีพฤติกรรมท่ีร)าวก)าว 
บางคนมีพฤติกรรมท่ีไม5พึงประสงค� เช5น เสพยา ค)ายา กลายเป9นป7ญหาสังคม  ประกอบกับในป7จจุบัน
สถิติในการหย5าร)างมีเพ่ิมข้ึน ทําให)ลูกมีแต5พ5อ หรือแม5เพียงคนเดียว ป7ญหาดังกล5าวนับวันจะทวีความ
รุนแรงมากข้ึน ส5วนหนึ่งพ5อแม5 หรือผู)ปกครองมักฝากความหวังไว)กับโรงเรียน ด)วยความหวังท่ีว5า
โรงเรียนสามารถอบรมบ5มนิสัยของเด็กได)  ดังนั้นโรงเรียนต้ังแต5อดีตจนป7จจุบันนอกจากจะมีหน)าท่ีหลัก
ในการสอนหนังสือแล)ว โรงเรียนยังมีหน)าท่ีในการอบรมกล5อมเกลาลักษณะนิสัยของนักเรียนด)วย 
เช5นเดียวกับนักเรียนในโรงเรียนสาธิตท่ีแม)ว5านักเรียนจะมีฐานะทางครอบครัวดี แต5ปฏิเสธไม5ได)ว5ามี
นักเรียนจํานวนหนึ่งมีพฤติกรรมท่ีก)าวร)าว และไม5อยู5ในกฎระเบียบของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงต)อง
มีมาตรการด)านการปกครองเพ่ือปรับปรุงความประพฤติของนักเรียน และสร)างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�
ให)กับนักเรียน เพ่ือสร)างนักเรียนให)เป9นพลเมืองท่ีดีของสังคมและประเทศชาติต5อไป ดังนั้นโรงเรียนสาธิต
จึงมีการจัดกิจกรรมต5าง ๆ เพ่ืออบรมกล5อมเกลานักเรียน อาทิ โครงการเข)าค5ายจริยธรรม  โครงการ
ค5ายอาสา  เป9นต)น 
                      นอกจากนี้การที่ประเทศไทยได)ก)าวเข)าสู5ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําให)มี
ประชาชนจากประเทศต5าง ๆ เข)ามาในประเทศไทยมากข้ึน รวมท้ังเข)ามาศึกษาต5อในระบบการศึกษา
ของไทย ดังนั้นโรงเรียนสาธิตจึงให)ความสําคัญกับเรื่องนี้ โดยมีการจัดการเรียนรู)วิชาภาษาอาเซียน
เพ่ือให)นักเรียนได) มีความรู)สามารถสนทนากับประชากรในประเทศอาเซียนอ่ืน ๆ ได) รวมท้ัง
มีการจัดการเรียนรู)เก่ียวกับพหุวัฒนธรรมเพ่ือให)มีความรู) ทักษะในการดํารงอยู5ในสังคมป7จจุบันได) 

2.4 เทคโนโลยี (Technology Cultural = T) 
                      ความเจริญก)าวหน)าทางด)านเทคโนโลยีป7จุบันได)ส5งผลต5อการกระบวนการจัดการ
เรียนรู) และการบริหารจัดการในโรงเรียน ท้ังนี้ในด)านการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตได)ติดต้ังสื่อ และ
อุปกรณ�เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู)ให)กับนักเรียนทุกห)องเรียน รวมท้ังมีการจัดทํา
ห)องเรียนไอที SMART CLASSROOM นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตได)ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือสร)าง
นวัตกรรมใหม5เพื่อส5งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู) เพราะในป7จจุบันนักเรียนสามารถเข)าถึง
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องค�ความรู)ต5าง ๆ ได)โดยง5ายและสะดวก โรงเรียนสาธิตจึงมีหน)าท่ีอํานวยการให)กับนักเรียน เช5น การ
ขยายเครือข5าย Wifi ในโรงเรียน  
   ในด)านการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตได)นําเทคโนโลยีมาใช)ในงานด)านต5าง ๆ 
เช5น งานทะเบียนและวิชาการ งานด)านปกครองและกิจการนักเรียน งานด)านงบประมาณ รวมท้ังการ
สร)างระบบความปลอดภัยในโรงเรียน นอกจากนี้เทคโนโลยียังเป9นช5องทางในการสื่อสารระหว5างครู
กับนักเรียน ระหว5างโรงเรียนกับผู)ปกครอง ทําให)เกิดการสร)างความเข)าใจอันดีระหว5างกันและกัน  
 
ตอนท่ี 3 การพัฒนากลยุทธ�การบริหารการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
 หลังจากผู)วิจัยได)ศึกษาป7จจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลต5อการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน
สาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎในขั้นตอนที่ 2 ผู)วิจัยได)สร)างแบบตรวจสอบรายการเพ่ือส5งไปให)
ผู)บริหารโรงเรียนสาธิตท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏได)ประเมินจุดแข็ง จุดอ5อน โอกาส และอุปสรรค 
เพ่ือนําไปสร)างกลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ข้ันตอนต5อไป 
 ท้ังนี้ผู)วิจัยได)ส5งแบบตรวจสอบรายการให)กับบุคลากรของโรงเรียนสาธิตท่ีสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด)วยผู)อํานวยการ รองผู)อํานวยการ ผู)ช5วยผู)อํานวยการ และหัวหน)างาน 
จํานวน 40 คน เพื่อระดมความคิดเห็นร5วมกัน ในการวิเคราะห�สภาพแวดล)อมภายในและ
สภาพแวดล)อมภายนอกขององค�กร ด)วยวิธีการ SWOT Analysis โดยข)อมูลท่ีนํามาวิเคราะห� SWOT 
ท้ังนี้ผู)วิจัยได)แบบตรวจสอบรายการกลับคืนมาจํานวน 32 ชุด   ผู)วิจัยได)วิเคราะห�ประเด็นสําคัญของ
แบบตรวจสอบรายการ ดังนี้ 

1. สภาพแวดล)อมภายใน โดยอาศัยตัวแบบ 7-S เป9นแนวทางในการกําหนดป7จจัย
สภาพแวดล)อมภายใน ได)แก5 Staff, Style, Skill, Structure, Strategy, System, Shared-value 

2. สภาพแวดล)อมภายนอก โดยอาศัยตัวแบบ PEST Analysis ได)แก5 Politics, Economy 
Society, Technology ) 

   ในการนี้ ผู)ศึกษาจึงขอรายงานผลการวิเคราะห� จุดแข็ง จุดอ5อน โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT ANALYSIS) ของโรงเรียนสาธิตท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏดังรายละเอียดต5อไปนี้ 
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ตารางท่ี 10  การวิเคราะห�จุดแข็งและจุดอ5อนของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

จุดแข็ง  จุดอ�อน 
1.นักเรียนมีความคิดริเร่ิมสร)างสรรค�ในการทํากิจกรรม 

มีความเชื่อม่ันในตนเอง และกล)าแสดงออก 

2.ครูมีประสบการณ�ในการสอนและสอนตรงตามวุฒ ิ
   การศึกษา 
3.การใช)งบประมาณส5วนใหญ5ของโรงเรียนเป9นการ 
   ดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน�ของนักเรียนโดยตรง 
4.นักเรียนที่จบชั้น ม.6 สามารถสอบเข)าศึกษาต5อใน   
   มหาวิทยาลยัที่มีชื่อเสียงได) 

5.นักเรียนในโรงเรียนส5วนใหญ5รู)จักกัน ทําให)เกิด 
   ความกลมเกลียวในโรงเรียน 

6.ครูผู)สอนสามารถดูแลนักเรียนได)อย5างทั่วถึง 
7.ผู)บริหารมีภาวะผู)นาํสูง และให)ความเป9นกันเองกับ       
  ผู)ใต)บังคับบัญชา 

8.ผู)บริหารมีความรู) ความสามารถ และมีการพัฒนา 
  ตนเองอยู5เสมอ 

9.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีค5านยิมอันพึง 
  ประสงค� 
10. ผู)ปกครองมีความพร)อมในการให)การสนับสนุน 
     โรงเรียน 

11. โรงเรียนมีโอกาสในการคัดเลือกนักเรียน 
12. โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู)ที่มีความ 
     หลากหลาย 
13. บุคลากรของโรงเรียนสามารถขอทุนจาก 
     มหาวิทยาลยัในการอบรมหรือการศึกษาต5อ 

14. โรงเรียนมีอุปกรณ�ในการจดัการเรียนรู)ที่ทันสมัย 

15. นักเรียนที่จบชั้น ม.3 สามารถสอบเข)าศึกษาต5อ 
     ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได) 
16. นักเรียนได)รับรางวัลจากการเข)าร5วมการแข5งขัน 
      ด)านวชิาการและกิจกรรม   

1.งบประมาณที่เป9นรายได)ของโรงเรียน (งบบาํรุง 
   การศึกษา) ส5วนใหญ5ถูกใช)เป9นงบประมาณในการ   
   จ)างบุคลากร 
2.การขอตําแหน5งทางวิชาการของบุคลากรยังไม5ม ี 
   ความชัดเจน 
3.การจัดแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน 
  ปลาย มีความหลากหลายน)อย ส5วนใหญ5จะเน)น 
  ด)านวิทยาศาสตร�- คณิตศาสตร� 
4.สถานที่ของโรงเรียนมีจํากัด 
5.บุคลากรของโรงเรียนทํางานวจิัยน)อย 

6.บุคลากรลาออกบ5อย เนื่องจากไม5มีอัตราบรรจุ 
7.นักเรียนที่มีผลการเรียนดี เม่ือจบชั้น ม.3 จะไป 
   ศึกษาต5อที่โรงเรียนอ่ืน 

8.อาจารย�จากมหาวทิยาลัยมาช5วยสอนในโรงเรียน 
   สาธิตน)อย 

9.โรงเรียนได)รับการช5วยเหลือจากมหาวิทยาลัยด)าน 
   งบประมาณน)อย 
10.นักเรียนส5วนหนึ่งทําผิดระเบยีบวินัยของโรงเรียน   
    เช5น การมาโรงเรียนสาย การแต5งกายผิดระเบียบ 
11.โรงเรียนมีการจ)างอาจารย�พเิศษ และอาจารย� 
    ชาวต5างชาติจาํนวนมาก ทาํให)ต)องใช)งบประมาณ 
    มาก 
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ตารางท่ี 10  การวิเคราะห�จุดแข็งและจุดอ5อนของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ต5อ) 
 

จุดแข็ง  จุดอ�อน 
17. โรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัยให)กับ 
     นักเรียนเป9นอย5างดี  

18. โรงเรียนมีห)องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร�และ 
     ห)องปฏิบัติการทางด)านภาษา 
19. โรงเรียนได)รับการสนบัสนนุจากมหาวิทยาลัยใน 
      ด)านสาธารณูปโภค และด)านการก5อสร)าง 

 20. โรงเรียนมีการจัดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน  
      และโครงการส5งนักเรียนไปอบรม/ศึกษาต5อที่      
      ต5างประเทศ 

 

 
ตารางท่ี 11 การวิเคราะห�โอกาส และอุปสรรคของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

โอกาส อุปสรรค 
1.โรงเรียนสาธิตตั้งอยู5ในแหล5งการคมนาคมทีส่ะดวก 
2.แนวนโยบายที่เน)นการจัดการเรียนรู)ในศตวรรษที่ 21 
3.โรงเรียนสาธิตมีศิษย�เก5าที่มชีือ่เสียง 
4.การเข)าร5วมประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 
5.ได)รับการช5วยเหลือในด)านงบประมาณ และการ 
   ทํากิจกรรมจากสมาคมผู)ปกครอง 
 6. แนวนโยบายที่เน)นการจัดการเรียนรู)ในรูปแบบ  
    STEM 
7.บุคลากรของโรงเรียนได)รับเชญิเป9นวิทยากร/ได)รับ 
   เชิญเข)าร5วมการอบรมสัมมนากับหน5วยงาน 
   ภายนอก 
8.ได)รับความช5วยเหลือจากชุมชนและสงัคมรอบข)าง 
   ในด)านการทํากิจกรรมต5าง ๆ 
9.ได)รับการช5วยเหลือจากรัฐบาล และหน5วยงาน 
   ภายนอกในการจัดกิจกรรม 
10.โรงเรียนสาธิตเป9นศูนย�กลางในการรับนวัตกรรม   
    ในด)านต5าง ๆ     

1.โรงเรียนสาธิตมีต)นทุนต5อหน5วยที่สูงกว5าโรงเรียนที่   
   สังกัดการศึกษาข้ันพืน้ฐานส5งผลให)มีการเก็บค5า  
   บํารุงการศึกษาที่สูงกว5าโรงเรียนทั่วไป 
 2.คณะกรรมการการอุดมศึกษาไม5มีแนวทางปฏิบัตทิี ่
   ชัดเจนให)กับโรงเรียนสาธิตในการดําเนินนโยบาย 
   ต5างๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย 
3.โรงเรียนสาธิตมีการแข5งขันกับโรงเรียนอ่ืน ๆ ใน   
   การรับนักเรียน เนื่องจากมีโรงเรียนใกล)เคียง 
   จํานวนมาก จึงทําให)มีอัตราการแข5งขันสูงในการ   
   รับนักเรียนเข)าศึกษาต5อ 
4.นโยบายของกระทรวงศึกษาธกิารมีการ 
   เปลี่ยนแปลงบ5อย ทําให)โรงเรียนต)องเปลี่ยนแปลง 
   กระบวนการจัดการเรียนรู)ให)สอดคล)องกับ 
   นโยบายของกระทรวง 
5.จากความก)าวหน)าของเทคโนโลยีสารสนเทศส5งผล  
   ต5อพฤติกรรมที่ไม5พึงประสงค�ของนักเรียน 
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ตารางท่ี 11 การวิเคราะห�โอกาส และอุปสรรคของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ต5อ) 
 

โอกาส อุปสรรค 
 6.จากพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ได)บัญญัติ

ให)โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานมี
ฐานะเป9นนิติบุคคล ขณะที่โรงเรียนสาธติ เป9นส5วนหนึง่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏไม5มีฐานะเป9นนิตบิุคคล 
ทําให)การบริหารงานของโรงเรียนไม5คล5องตัว  

7.ความก)าวหน)าของเทคโนโลยสีารสนเทศส5งผลต5อ 
   การบริหารงานของโรงเรียน  
8.ในเขตใกล)กับโรงเรียนมีร)านเกมส�ที่มีผลต5อนักเรียน 

 
ภาพท่ี 21 กราฟแสดงตําแหน5งการวิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ5อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT ANALYSIS) 

ของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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      จากภาพท่ี 21 จากการวิเคราะห� SWOT พบว5ากลยุทธ�ของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจะตกอยู5ในด)านจุดแข็งและโอกาสเป9นหลัก ดังนั้นกลยุทธ�ท่ีสร)างข้ึนจะเน)นกลยุทธ�เพ่ือสร)าง
ความเติบโตหรือกลยุทธ�เชิงรุกให)กับองค�การเป9นหลัก 
 ภายหลังจากการวิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ5อน โอกาส และอุปสรรคในข้ันตอนนี้ ข้ันตอนต5อไป 
คือการสร)างกลยุทธ�จากตาราง TOWS  Matrix 
 

ตารางท่ี 12 แสดงการวิเคราะห� TOWS  Matrix เพ่ือสร)างกลยุทธ�เชิงรุก (SO)  
 

จุดแข็ง (S) โอกาส (O) กลยุทธ� SO 
1.นักเรียนมีความคิดริเริม่   
  สร)างสรรค�ในการทํากิจกรรมม ี  
  ความเช่ือมั่นในตนเอง และกล)า 
  แสดงออก 
2.ครูมีประสบการณ�ในการสอน 
  และสอนตรงตามวุฒิการศึกษา 
3.การใช)งบประมาณส5วนใหญ5ของ 
  โรงเรียนเป9นการดําเนินกิจกรรม 
  เพ่ือประโยชน�ของนักเรียน 
   โดยตรง 
4.นักเรียนท่ีจบช้ัน ม.6 สามารถ 
   สอบเข)าศึกษาต5อใน 
   มหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสยีงได) 
5.นักเรียนในโรงเรียนส5วนใหญ5 
   รู)จักกัน ทําให)เกิดความกลม 
   เกลียวในโรงเรยีน 
6.ครูผู)สอนสามารถดูแลนักเรียน 
   ได)อย5างท่ัวถึง 
7.ผู)บริหารมีภาวะผู)นําสูง และให) 
   ความเป9นเองกับผู)ใต)บังคับบัญชา 
8.ผู)บริหารมีความรู) ความสามารถ  
   และมีการพัฒนาตนเองอยู5เสมอ 
9.นักเรียนมีคณุธรรม จรยิธรรม  
   และมีค5านิยมอันพึงประสงค� 
10. ผู)ปกครองมีความพร)อมในการ 
      ให)การสนับสนุน โรงเรยีน 

1.โรงเรียนสาธิตตั้งอยู5ในแหล5งการ 
   คมนาคมท่ีสะดวก 
2.แนวนโยบายท่ีเน)นการจัดการ 
   เรียนรู)ในศตวรรษท่ี  21 
3.โรงเรียนสาธิตมีศิษย�เก5าท่ีม ี
   ช่ือเสียง 
4.การเข)าร5วมประชาคมอาเซียน

ของประเทศไทย 
5.ได)รับการช5วยเหลือในด)าน 
   งบประมาณ และการทํา 
   กิจกรรมจากสมาคมผู)ปกครอง 
6. แนวนโยบายท่ีเน)นการจดัการ 
    เรียนรู)ในรูปแบบ  STEM 
7.บุคลากรของโรงเรียนได)รับเชิญ 
   เป9นวิทยากร/ได)รับเชิญเข)าร5วม 
   การอบรมสัมมนากับหน5วยงาน 
   ภายนอก 
8.ได)รับความช5วยเหลือจากชุมชน 
   และสังคมรอบข)างในด)านการทํา 
   กิจกรรมต5าง ๆ 
9.ได)รับการช5วยเหลือจากรัฐบาล  
   และหน5วยงานภายนอกในการ     
   จัดกิจกรรม 
10.โรงเรียนสาธิตเป9นศูนย�กลางใน 
    การรับนวัตกรรมในด)านต5าง ๆ 

1.การพัฒนาหลักสูตรการจัดการ 
   เรียนรู)ในรูปแบบบูรณาการเพ่ือ 
   ให)ทันกับความก)าวหน)าและการ 
   เปลีย่นแปลงทางวิทยาศาสตร�  
   เทคโนโลย ีและสังคม 
2.ปรับเปลีย่นกระบวนทัศน�ในการ 
   จัดการเรียนรู)เพ่ือให)สอดคล)องกับ 
    ทักษะการเรียนรู)ในศตวรรษท่ี 21  
3.การส5งเสริมการให)บริการ วิชาการ 
   สู5ชุมชน 
4.ส5งเสรมิการทํานุบํารุง 
  ศิลปวัฒนธรรม    
5.พัฒนาขีดความสามารถของ 
  บุคลากรเพ่ือรองรับการ 
  เปลี่ยนแปลง 
6.ส5งเสรมิการนําเทคโนโลยมีาใช)ใน 
  การบริหารงานในโรงเรียนเพ่ือเพ่ิม 
  ประสิทธิภาพ 
7.การพัฒนาเครือข5ายความร5วมมอื 
   ท้ังในและภายนอกเพ่ือสร)างความ 
   เข)มแข็งให)กับองค�กร 
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ตารางท่ี 12 แสดงการวิเคราะห� TOWS  Matrix เพ่ือสร)างกลยุทธ�เชิงรุก (SO) (ต5อ) 
   

จุดแข็ง (S) โอกาส (O) กลยุทธ� SO 
11.  โรงเรยีนมีโอกาสในการ 
      คัดเลือกนักเรียน 
12.  โรงเรยีนมีกระบวนการจดัการ 
      เรียนรู)ท่ีมคีวามหลากหลาย 
13. บุคลากรของโรงเรยีนสามารถ 
     ขอทุนจาก มหาวิทยาลัยใน 
     การอบรมหรือการศึกษาต5อ 
14. โรงเรียนมีอุปกรณ�ในการจัดการ 
     เรียนรู)ท่ีทันสมัย 
15.นักเรียนท่ีจบช้ัน ม.3 สามารถ 
    สอบเข)าศึกษาต5อในโรงเรยีนท่ีมี 
    ช่ือเสียงได) 
16.นักเรียนได)รับรางวัลจากการเข)า 
    ร5วมการแข5งขันด)านวิชาการและ 
    กิจกรรม 
17.โรงเรียนมรีะบบรักษาความ 
    ปลอดภัยให)กับนักเรยีนเป9น 
    อย5างดี 
18.โรงเรียนมหี)องปฏิบัติการทาง 
    วิทยาศาสตร�และห)องปฏิบตัิการ 
    ทางด)านภาษา 
19.โรงเรียนได)รบัการสนับสนุนจาก 
    มหาวิทยาลัยในด)าน 
    สาธารณูปโภค และด)านการ 
    ก5อสร)าง 
20.โรงเรียนมีการจดัโครงการ 
    นักเรียนแลกเปลี่ยน และ      
    โครงการส5งนักเรยีนไปอบรม/ 
    ศึกษาต5อท่ีต5างประเทศ 
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ตารางท่ี 13 แสดงการวิเคราะห� TOWS  Matrix เพ่ือสร)างกลยุทธ�เชิงปzองกัน (ST)  
 

จุดแข็ง (S) อุปสรรค   (T) กลยุทธ� ST 

1.นักเรียนมีความคิดริเริม่สร)างสรรค�   
   ในการทํากิจกรรมมีความเช่ือมัน่ใน 
   ตนเอง และกล)าแสดงออก 
2.ครูมีประสบการณ�ในการสอนและ 
   สอนตรงตามวุฒิการศึกษา 
3.การใช)งบประมาณส5วนใหญ5ของ 
   โรงเรียนเป9นการดําเนินกิจกรรมเพ่ือ 
   ประโยชน�ของนักเรียนโดยตรง 
4.นักเรียนท่ีจบช้ัน ม.6 สามารถสอบ 
   เข)าศึกษาต5อในมหาวิทยาลัยท่ีม ี
   ช่ือเสียงได) 
5.นักเรียนในโรงเรียนส5วนใหญ5รู)จกักัน  
  ทําให)เกิดความกลมเกลยีวใน 
   โรงเรียน 
6.ครูผู)สอนสามารถดูแลนักเรียนได) 
  อย5างท่ัวถึง 
7.ผู)บริหารมีภาวะผู)นําสูง และให)ความ 
  เป9นเองกับผู)ใต)บังคับบัญชา      
8.ผู)บริหารมีความรู) ความสามารถ  
  และมีการพัฒนาตนเองอยู5เสมอ 
9.นักเรียนมีคณุธรรม จรยิธรรม และม ี
   ค5านิยมอันพึงประสงค� 
10.ผู)ปกครองมีความพร)อมในการให) 
    การสนับสนุนโรงเรียน 
11. โรงเรียนมโีอกาสในการคัดเลอืก 
     นักเรียน 
12. โรงเรียนมีกระบวนการจัดการ 
     เรียนรู)ท่ีมีความหลากหลาย 
13.บุคลากรของโรงเรียนสามารถขอ 
     ทุนจากมหาวิทยาลัยในการอบรม 
     หรือการศึกษาต5อ 
14. โรงเรียนมีอุปกรณ�ในการจัดการ 
     เรียนรู)ท่ีทันสมัย 

1.โรงเรียนสาธิตมีต)นทุนต5อหน5วยท่ี 
   สูงกว5าโรงเรียนท่ีสังกัดการศึกษา 
   ข้ันพ้ืนฐานส5งผลให)มีการเก็บค5า 
   บํารุงการศึกษาท่ีสูงกว5าโรงเรียน 
   ท่ัวไป 
2.คณะกรรมการการอุดมศึกษาไม5มี 
   แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนให)กับ 
   โรงเรียนสาธิตในการดําเนิน 
   นโยบายต5างๆ ตามท่ีรัฐบาล 
   มอบหมาย 
3.โรงเรียนสาธิตมีการแข5งขันกับ 
   โรงเรียนอ่ืน ๆ ในการรบันักเรียน  
   เน่ืองจากมีโรงเรียนใกล)เคียง 
   จํานวนมาก  จึงทําให)มีอัตราการ 
   แข5งขันสูงในการรับนักเรียนเข)า 
   ศึกษาต5อ 
4.นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการม ี
   การเปลี่ยนแปลงบ5อย ทําให) 
   โรงเรียนต)องเปลี่ยนแปลง 
   กระบวนการจัดการเรยีนรู)ให) 
   สอดคล)องกับนโยบายของ 
   กระทรวง 
5.จากความก)าวหน)าของเทคโนโลยี 
   สารสนเทศส5งผลต5อพฤติกรรมท่ีไม5 
   พึงประสงค�ของนักเรียน  
6.จากพระราชบัญญัติการศึกษา  
   พ.ศ.2542 ได)บัญญตัิให)โรงเรียน 
   สังกัดคณะกรรมการศึกษาข้ัน 
   พ้ืนฐานมีฐานะเป9นนิติบุคคล  
   ขณะท่ีโรงเรยีนสาธิต เป9นส5วนหน่ึง 
   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏไม5มีฐานะ 
   เป9นนิติบุคคล ทําให)การบริหาร 
   งานของโรงเรียนไม5คล5องตัว   

1.สร)างเครือข5ายความร5วมมือเพ่ือ 
   พัฒนาศักยภาพด)านวิชาการ 
2.เสริมสร)างคุณลักษณะอันพึง 
   ประสงค�ของผู)เรยีนสู5ความเป9น 
   พลโลก 
3.สร)างผู)บริหารมืออาชีพ  
4.สร)างครมูืออาชีพเพ่ือให)ก)าวสู5 
   การจัดการเรียนรู)ในศตวรรษ           
   ท่ี 21 
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ตารางท่ี 13 แสดงการวิเคราะห� TOWS  Matrix เพ่ือสร)างกลยุทธ�เชิงปzองกัน (ST) (ต5อ) 
 

จุดแข็ง (S) อุปสรรค   (T) กลยุทธ� ST 

15.นักเรียนท่ีจบช้ัน ม.3 สามารถ
สอบเข)าศึกษาต5อในโรงเรียนท่ีมี
ช่ือเสียงได) 

16.นักเรียนได)รับรางวัลจากการเข)า 
    ร5วมการแข5งขันด)านวิชาการและ 
    กิจกรรม 
17.โรงเรียนมรีะบบรักษาความ 
    ปลอดภัยให)กับนักเรยีนเป9นอย5างดี    
18.โรงเรียนมหี)องปฏิบัติการทาง 
    วิทยาศาสตร�และห)องปฏิบตัิการ 
    ทางด)านภาษา 
19.โรงเรียนได)รบัการสนับสนุนจาก 
    มหาวิทยาลัยในด)านสาธารณูปโภค 
    และด)านการก5อสร)าง 
20.โรงเรียนมีการจดัโครงการ 
    นักเรียนแลกเปลี่ยน และ      
    โครงการส5งนักเรยีนไปอบรม/ 
    ศึกษาต5อท่ีต5างประเทศ 

7.ความก)าวหน)าของเทคโนโลย ี
   สารสนเทศส5งผลต5อการ 
   บริหารงานของโรงเรียน 
8. ในเขตใกล)กับโรงเรียนมรี)านเกมส� 
    ท่ีมีผลต5อนักเรยีน 

 

 
ตารางท่ี 14 แสดงการวิเคราะห� TOWS  Matrix เพ่ือสร)างกลยุทธ�เชิงแก)ไข (WO)  
 

จุดอ�อน (W) โอกาส  (O) กลยุทธ� WO 

1.งบประมาณท่ีเป9นรายได)ของ 
   โรงเรียน (งบบํารุงการศึกษา)  
   ส5วนใหญ5ถูกใช)เป9นงบประมาณใน 
   การจ)างบุคลากร 
2.การขอตําแหน5งทางวิชาการของ 
   บุคลากรยังไม5มีความชัดเจน 
3.การจัดแผนการเรียนในระดับช้ัน 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย มีความ 
   หลากหลายน)อย ส5วนใหญ5จะเน)น 
   ด)านวิทยาศาสตร�- คณิตศาสตร� 
4.สถานท่ีของโรงเรียนมีจํากัด 

1.โรงเรียนสาธิตตั้งอยู5ในแหล5งการ 
  คมนาคมท่ีสะดวก 
2.แนวนโยบายท่ีเน)นการจัดการ 
   เรียนรู)ในศตวรรษท่ี 21 
3.โรงเรียนสาธิตมีศิษย�เก5าท่ีม ี
  ช่ือเสียง 
4.การเข)าร5วมประชาคมอาเซียน

ของประเทศไทย 
5.ได)รับการช5วยเหลือในด)าน 
  งบประมาณ และการทํากิจกรรม 
  จากสมาคมผู)ปกครอง 

1.ส5งเสรมิและสนับสนุนการสร)าง 
   องค�ความรู)ด)วยการวิจัย 
2.สร)างสภาพแวดล)อมท่ีเอ้ือต5อการ 
   เรียนรู) 
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ตารางท่ี 14 แสดงการวิเคราะห� TOWS  Matrix เพ่ือสร)างกลยุทธ�เชิงแก)ไข (WO)  (ต5อ) 
 

จุดอ�อน (W) โอกาส  (O) กลยุทธ� WO 
5.บุคลากรของโรงเรียนทํางานวิจัยน)อย   
6.บุคลากรลาออกบ5อย เน่ืองจากไม5 
   มีอัตราบรรจ ุ
7.นักเรียนท่ีมผีลการเรยีนดี เมื่อจบ 
   ช้ัน ม.3 จะไปศึกษาต5อท่ีโรงเรยีน 
   อ่ืน 
8.อาจารย�จากมหาวิทยาลยัมาช5วย 
  สอนในโรงเรียนสาธิตน)อย 
9.โรงเรียนได)รับการช5วยเหลือจาก 
   มหาวิทยาลัยด)านงบประมาณน)อย   
10.นักเรียนส5วนหน่ึงทําผดิระเบียบ 
    วินัยของโรงเรียน   เช5น การมา 
    โรงเรยีนสาย การแต5งกายผิด 
    ระเบียบ 
11.โรงเรียนมีการจ)างอาจารย�พิเศษ  
    และอาจารย� ชาวต5างชาติจํานวน 
    มาก ทําให)ต)องใช)งบประมาณมาก    

6. แนวนโยบายท่ีเน)นการจดัการ 
   เรียนรู)ในรูปแบบ STEM 
7.บุคลากรของโรงเรียนได)รับเชิญ 
   เป9นวิทยากร/ได)รับเชิญเข)าร5วม 
   การอบรมสัมมนากับหน5วยงาน 
   ภายนอก 
8.ได)รับความช5วยเหลือจากชุมชน 
   และสังคมรอบข)างในด)านการทํา 
   กิจกรรมต5าง ๆ 
9.ได)รับการช5วยเหลือจากรัฐบาล  
   และหน5วยงานภายนอกในการจดั 
   กิจกรรม 
10.โรงเรียนสาธิตเป9นศูนย�กลางใน 
    การรับนวัตกรรมในด)านต5าง ๆ 

 

 
ตารางท่ี 15   แสดงการวิเคราะห� TOWS  Matrix เพ่ือสร)างกลยุทธ�เชิงถอย (WT)  
 

จุดอ�อน (W) อุปสรรค  (T) กลยุทธ� WT 
1.งบประมาณท่ีเป9นรายได)ของ 
   โรงเรียน (งบบํารุงการศึกษา)  
   ส5วนใหญ5ถูกใช)เป9นงบประมาณใน 
   การจ)างบุคลากร 
2.การขอตําแหน5งทางวิชาการของ 
  บุคลากรยังไม5มีความชัดเจน 
3.การจัดแผนการเรียนในระดับช้ัน 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย มีความ 
  หลากหลายน)อย ส5วนใหญ5จะเน)น 
  ด)านวิทยาศาสตร�- คณิตศาสตร� 
4.สถานท่ีของโรงเรียนมีจํากัด 

1.โรงเรียนสาธิตมีต)นทุนต5อหน5วยท่ี 
  สูงกว5าโรงเรียนท่ีสังกัดการศึกษา 
  ข้ันพ้ืนฐานส5งผลให)มีการเก็บค5า 
  บํารุงการศึกษาท่ีสูงกว5าโรงเรียน 
  ท่ัวไป 
2.คณะกรรมการการอุดมศึกษาไม5มี 
  แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนให)กับ 
  โรงเรียนสาธิตในการดําเนิน 
  นโยบายต5างๆ ตามท่ีรัฐบาล 
  มอบหมาย 
 

1.ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร 
   งบประมาณ 
2.ส5งเสรมิก)าวหน)าทางวิชาชีพ

ให)กับบุคลากร 
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือ 
  สร)างความโปร5งใสให)กับองค�กร 
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ตารางท่ี 15   แสดงการวิเคราะห� TOWS  Matrix เพ่ือสร)างกลยุทธ�เชิงถอย (WT) (ต5อ)  
  

จุดอ�อน (W) อุปสรรค  (T) กลยุทธ� WT 
5.บุคลากรของโรงเรียนทํางานวิจยั 
  น)อย 
6.บุคลากรลาออกบ5อย เน่ืองจากไม5 
  มีอัตราบรรจ ุ
7.นักเรียนท่ีมผีลการเรยีนดี เมื่อจบ 
   ช้ัน ม.3 จะไปศึกษาต5อท่ีโรงเรยีน 
   อ่ืน 
8.อาจารย�จากมหาวิทยาลยัมาช5วย 
  สอนในโรงเรียนสาธิตน)อย 
9.โรงเรียนได)รับการช5วยเหลือจาก 
   มหาวิทยาลัยด)านงบประมาณ 
   น)อย 
10.นักเรียนส5วนหน่ึงทําผดิระเบียบ 
    วินัยของโรงเรียน   เช5น การมา 
    โรงเรียนสาย การแต5งกายผิด 
    ระเบียบ 
11.โรงเรียนมีการจ)างอาจารย�พิเศษ  
    และอาจารย� ชาวต5างชาติจํานวน 
    มาก ทําให)ต)องใช)งบประมาณ 
    มาก 

3.โรงเรียนสาธิตมีการแข5งขันกับ 
  โรงเรียนอ่ืน ๆ ในการรับนักเรยีน  
  เน่ืองจากมีโรงเรยีนใกล)เคียง 
  จํานวนมาก  จึงทําให)มีอัตราการ 
  แข5งขันสูงในการรับนักเรียนเข)า 
  ศึกษาต5อ 
4.นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

มีการเปลี่ยนแปลงบ5อย ทําให) 
โรงเรียนต)องเปลีย่นแปลง  
กระบวนการจดัการเรียนรู)ให)  
สอดคล)องกับนโยบายของ  
กระทรวง 

5.จากความก)าวหน)าของเทคโนโลยี  
สารสนเทศส5งผลต5อพฤติกรรมท่ี
ไม5  พึงประสงค�ของนักเรยีน  

6.จากพระราชบัญญัติการศึกษา  
พ.ศ.2542 ได)บัญญัติให)โรงเรยีน  
สังกัดคณะกรรมการศึกษาข้ัน  
พ้ืนฐานมีฐานะเป9นนิติบุคคล   
ขณะท่ีโรงเรยีนสาธิต เป9นส5วนหน่ึง  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏไม5มี
ฐานะ  เป9นนิติบุคคล ทําให)การ
บริหารงานของโรงเรียน           
ไม5คล5องตัว  

7.ความก)าวหน)าของเทคโนโลย ี
  สารสนเทศส5งผลต5อการ 
  บริหารงานของโรงเรยีน  
8.ในเขตใกล)กับโรงเรียนมรี)านเกมส�

ท่ีมีผลต5อนักเรียน 
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 ภายหลังการวิเคราะห�วิเคราะห�  TOWS  Matrix ผู)วิจัยได)ยกร5างกลยุทธ� ครั้งท่ี 1 ตาม
ตารางท่ี 16 
 การยกร�างกลยุทธ�ครั้งท่ี 1  
 

ตารางท่ี 16 การยกร5างกลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
ครั้งท่ี 1 ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 1  การพัฒนาศักยภาพทางด)านวิชาการสู5ความเป9นสากล 

 

ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 1  การพัฒนาศักยภาพทางด)านวิชาการสู5ความเป9นสากล 
 

กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 
1.การพัฒนาหลักสูตรการจัดการ 
  เรียนรู)ในรูปแบบบูรณาการเพ่ือให) 
  ทันกับความก)าวหน)าและการ 
  เปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร�  
  เทคโนโลยี และสังคม 

1.ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือเพ่ิม 
   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให)กับ  
   ผู)เรียน 
 

1.จํานวนหลักสตูรท่ีเน)นความเป9น 
   เลิศด)านวิชาการ 
2.จํานวนหลักสตูรท่ีเน)นทางด)าน 
   ภาษาอังกฤษ 

2.พัฒนาเน้ือหาสาระ สื่อการเรียน 
  การสอน กระบวนการจัดการ 
  เรียนรู) ระบบการวัดผลให) 
  สอดคล)องกับแนวโน)มการ  
  เปลี่ยนแปลงทางด)านการศึกษา 

1.ร)อยละของผู)เรียนท่ีได)รบัการ 
  พัฒนาให)มีสมรรถนะทางการเรียน 
  ท่ีสูง 
2.ร)อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลีย่ 
   ผลการทดสอบทางการศึกษา 
   ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
3.ร)อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผู)เรียนท่ีเข)า 
   ศึกษาต5อในระดับท่ีสูงข้ึน 
4.ร)อยละของเน้ือหาสาระ  
  กระบวนการจัดการเรียนรู)ท่ีเน)น 
  การบูรณาการ 

2.ปรับเปลีย่นกระบวนทัศน�ในการ 
  จัดการเรยีนรู)เพ่ือให)สอดคล)องกับ 
  ทักษะการเรียนรู)ในศตวรรษท่ี 21 

1.การพัฒนาทักษะทางด)าน  
  ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ให)กับ  
  ผู)เรียน 
 

1.ร)อยละของผู)เรียนท่ีสอบผ5านการ 
  วัดระดับความสามารถทางภาษา 
  จากสถาบันภาษานานาชาต ิ
2.ร)อยละของผู)เรียนท่ีมคีวามคิด 
   สร)างสรรค� ความสามารถในการ 
   คิดวิเคราะห�อยู5ในระดับมาก 
3.ร)อยละของผู)เรียนท่ีสามารถใช) 
   เทคโนโลยีในการเรียนรู) ออกแบบ  
   สร)างสรรค� นําเสนอผลงานใน 
   ระดับประเทศ/นานาชาต ิ
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ตารางท่ี 16 การยกร5างกลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
ครั้งท่ี 1 ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพทางด)านวิชาการสู5ความเป9นสากล (ต5อ)   

        

กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 
 2.การจัดการศึกษาข)ามวัฒนธรรม 

 
1.ร)อยละของผู)เรียนท่ีมคีวามรู) ความ 
  เข)าใจและตระหนักในความ 
  หลากหลายทางวัฒนธรรม  
  ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ 
  นานาชาติ 

3.ส5งเสรมิการจดัการศึกษาตาม 
  ปรัชญาโรงเรียนสาธิตท่ีเน)นการ 
  เป9นโรงเรียนต)นแบบในการ 
  ค)นคว)า วิจัย และการสร)าง 
  นวัตกรรมทางการศึกษา 

1.ร)อยละของผู)เรียนท่ีมคีวามรู) ความ 
  เข)าใจและตระหนักในความ 
  หลากหลายทางวัฒนธรรม  
  ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ 
  นานาชาติ 
2.ร)อยละของครูท่ีผ5านการพัฒนา 
   ศักยภาพด)านการนําเทคโนโลยท่ีี 
   ทันสมัยมาใช)ในการจัดการเรยีนรู) 
3.จํานวนนวัตกรรม งานสร)างสรรค�ท่ี 
   ได)รับรางวัลระดับชาต ิ
4.จํานวนนักศึกษาท่ีมาฝDก 
   ประสบการณ� 
5.จํานวนครั้งท่ีหน5วยงานภายนอกเข)า 
   มาใช)โรงเรียนเป9นแหล5งทดลอง  
   ค)นคว)า วิจัย 
6.ร)อยละของความพึงพอใจของผู)มารับ 
  บริการจากภายนอก 

3.สร)างกระบวนการกล5อมเกลา 
  ผู)เรียนสู5ความเป9นพลเมืองโลก 

1.เพ่ิมเน้ือหาสาระ และการจัด 
  กิจกรรมท่ีเน)นการปลูกฝ7งคุณธรรม  
  จริยธรรม ค5านิยมอันพึงประสงค� 
  ให)กับผู)เรียน 
 
 

1.ร)อยละของเน้ือหาสาระ กิจกรรมท่ี  
  เน)นกระบวนการสร)างความเป9น 
  พลเมืองท่ีดีในสังคมโลก 
2.ร)อยละของคะแนนเฉลี่ยของผู)เรยีนท่ี 
   มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป9น 
   พลเมืองและพลโลก 

2.ส5งเสรมิสนับสนุนให)ผู)เรียนจัด 
  กิจกรรมสร)างสรรค�สังคม 

1.จํานวนกิจกรรมท่ีผู)เรียนจัดทํา 
  เพ่ือประโยชน�ต5อสังคมในรูปแบบ  
  ต5าง ๆ  
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ตารางท่ี 16 การยกร5างกลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
ครั้งท่ี 1 ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพทางด)านวิชาการสู5ความเป9นสากล (ต5อ) 

 

กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 
  2.ร)อยละของความพึงพอใจของ 

   หน5วยงานภายนอกท่ีได)รับ 
   ประโยชน�จากการจดักิจกรรม 
   ของผู)เรียน 

4.ส5งเสรมิการให)บริการวิชาการสู5 
  ชุมชน 

1.สํารวจความต)องการของชุมชน 
  เพ่ือจัดโครงการบริการวิชาการให) 
   ตรงตามวัตถุประสงค� 
 

1.จํานวนโครงการบริการวิชาการสู5 
   ชุมชน 
2.ร)อยละความพึงพอใจของ 
   ผู)รับบริการวิชาการสู5ชุมชน 

2.ประยุกต�ใช)ความรู)ท่ีได)จากการจดั 
   โครงการบริการวิชาการสู5การ   
   จัดการเรียนรู)ในโรงเรียน 

1.ร)อยละของการประยุกต�ใช)ความรู)   
   ท่ีได)จากการจดัโครงการบริการ 
   วิชาการสู5การจัดการเรียนรู)ใน 
   โรงเรียน 

5.สนับสนุนกิจกรรมด)านทํานุบํารงุ 
  ศิลปวัฒนธรรม 

 

1.ส5งเสรมิ สนับสนุนการจดักิจกรรม 
   ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการทํานุบํารุง 
   ศิลปวัฒนธรรม 

1.จํานวนกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับ 
   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  

2.การบูรณาการกิจกรรมด)านทํานุ 
  บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ 
  กระบวนการจัดการเรียนรู)ใน 
  โรงเรียน 

1.ร)อยละของการบูรณาการกิจกรรม 
   ด)านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ 
   กระบวนการจัดการเรยีนรู)ใน 
   โรงเรียน   

6.สร)างเครือข5ายความร5วมมือเพ่ือ 
   พัฒนาศักยภาพด)านวิชาการ 
 

1.สร)างเครือข5ายความสัมพันธ�และ 
   การประสานงานระหว5างโรงเรียน 
   สาธิตสังกัดมหาวิทยาลยัราชภฏั 
 
 
 

1.ร)อยละของกิจกรรม ความร5วมมอื 
   ระหว5างโรงเรยีนสาธิตสังกัด 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2.จํานวนเครือข5ายความร5วมมือ 
  ระหว5างโรงเรียนสาธิตสังกัด 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2.สนับสนุนให)ผู)มีส5วนได)ส5วนเสียเข)า 
   มามีส5วนร5วมในการจัดการเรยีนรู) 
 

1.ร)อยละของการจดักิจกรรมท่ีเปNด 
   โอกาสให)ผู)มสี5วนได)ส5วนเสียเข)ามา  
   มีส5วนร5วมในการจดัการเรียนรู) 

3.ส5งเสรมิให)ปราชญ�ชุมชนเข)ามาม ี
  ส5วนร5วมในการจดัการเรียนรู) 

1.ร)อยละของปราชญ�ชุมชนท่ีเข)ามา   
   มีส5วนร5วมในการจดัการเรียนรู) 
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ตารางท่ี 16 การยกร5างกลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
ครั้งท่ี 1 ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพทางด)านวิชาการสู5ความเป9นสากล (ต5อ) 

 

กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 

 4.ส5งเสรมิและสนับสนุนการ 
  ประชาสัมพันธ�ความสําเร็จในการ 
  ดําเนินงานของโรงเรียนอย5าง 
  ต5อเน่ืองและสม่าํเสมอ 
 

1. ร)อยละของการประชาสมัพันธ� 
   ข5าวสารของโรงเรียนไปสู5 
   หน5วยงานภายนอก 
2.จํานวนช5องทางการเผยแพร5 
   สารสนเทศของโรงเรียนต5อ 
   หน5วยงานภายนอก 

 

ตารางท่ี 17 การยกร5างกลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ครั้งท่ี 1 ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 2 การบริหารจัดการงบประมาณให)เกิดประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 2 : การบริหารจัดการงบประมาณให)เกิดประสิทธิภาพ  

กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 
1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการ 
   บริหารประมาณ  

 

1. การวางแผนระดมทรัพยากรเพ่ือ 
    พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.จํานวนกิจกรรมความร5วมมือ 
   ระหว5างโรงเรยีน ผู)ปกครอง และ 
   ชุมชน เพ่ือจัดหารายได) 

2.การจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนา    
   การศึกษา 

1.จํานวนเงินกองทุน 
2.ร)อยละของเงินกองทุนท่ีใช)เพ่ือ  
   พัฒนาการศึกษา 

3.พัฒนาฐานข)อมูลและการบรหิาร 
  งบประมาณท่ีมปีระสิทธิภาพ 
 

1.ร)อยละของการใช)ประโยชน�ของ 
  ฐานข)อมูลเพ่ือการบรหิาร 
  งบประมาณท่ีมปีระสิทธิภาพ 

4.สร)างระบบการตรวจสอบติดตาม 
  และประเมินประสิทธิภาพการใช) 
  จ5ายงบประมาณ 

1.ระบบการตรวจสอบติดตามและ 
  ประเมินประสิทธิภาพการใช)จ5าย 
  งบประมาณ 

5.ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ให)เอ้ือ 
  ต5อการกระจายอํานาจในด)านการ 
  บริหารงบประมาณ 

1.จํานวนระเบียบ ประกาศท่ีได)รับ 
   การแก)ไขเพ่ือการกระจายอํานาจ 
   ในด)านการบริหารงบประมาณ 

6.มอบทุนการศึกษาให)กับนักเรยีนท่ี 
   มีผลการเรียนดี หรือนักเรียนท่ีมี 
   ความโดดเด5นในด)านต5าง ๆ 

1.จํานวนนักเรียนท่ีได)รับ   
   ทุนการศึกษา 
2.จํานวนเงินทุนการศึกษา 
3.ร)อยละของความพึงพอใจของ 
   นักเรียนท่ีได)รับทุนการศึกษา 
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ตารางท่ี 18 การยกร5างกลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ครั้งท่ี 1 ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 3 การสร)างแรงจูงใจและส5งเสริมความก)าวหน)าในด)านวิชาชีพ
ให)กับบุคลากร 

 

ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 3 : การสร)างแรงจูงใจและส5งเสริมความก)าวหน)าในด)านวิชาชีพให)กับบุคลากร  

กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 
1.สร)างครมูืออาชีพเพ่ือก)าวสู5การ 
  จัดการเรยีนรู)ในศตวรรษท่ี 21 

1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการ 
   ศึกษาอยู5ตลอดเวลาเพ่ือรองรับ 
   ความก)าวหน)าของวิทยาการ 
   สมัยใหม5 
 

1.ร)อยละของการเข)าร5วมอบรม   
   สัมมนา ศึกษาดูงาน 
2.ร)อยละของการประยุกต�ใช)องค� 
   ความรู)ท่ีได)จากการอบรม สัมมนา  
   ศึกษาดูงาน 
3.ร)อยละของความพึงพอใจของ 
  บุคลากรท่ีได)รับจากการอบรม  
  สัมมนา ศึกษาดูงาน 

2.พัฒนาการประเมินประสิทธิภาพ 
   และประสิทธิผลในด)านการเรียนรู) 
   ของบุคลากร 

1.ระบบการประเมินประสิทธิภาพ 
  และประสิทธิผลในด)านการเรยีนรู) 
  ของบุคลากร 

2.พัฒนาขีดความสามารถของ 
  บุคลากรเพ่ือรองรับการ 
  เปลี่ยนแปลง 

1.กําหนดคุณลักษณะและทักษะท่ี 
  จําเป9นของบุคลากรเพ่ือรองรับการ 
  เปลี่ยนแปลง 

1.คุณลักษณะและทักษะท่ีจําเป9น 
   ของบุคลากรเพ่ือรองรับการ 
   เปลี่ยนแปลง 

2.เพ่ิมขีดความสามารถในด)านทักษะ 
   ภาษาให)กับบุคลากร 

1.ร)อยละของบุคลากรท่ีมีทักษะ 
   ภาษาอยู5ในระดับดจีากการสอบ 
   ผ5านการวัดระดับความสามารถ 
   ทางภาษาจากสถาบันภาษา 
   นานาชาติ 

3.ส5งเสรมิการนําเทคโนโลยมีาใช)ใน 
  การบริหารงานในโรงเรียนเพ่ือเพ่ิม 
  ประสิทธิภาพ 

1.จัดทําข)อมูลและสารสนเทศให)ม ี 
  ความพร)อมในการใช)งานท้ังด)าน 
  การบริหารและการจัดการเรียนรู) 
 
 

1.ร)อยละของการใช)ประโยชน�ข)อมลู 
  สารสนเทศในด)านการบริหาร 
2.ร)อยละของการใช)ประโยชน�ข)อมลู 
   สารสนเทศในด)านการจดัการ 
   เรียนรู) 

2.จัดอบรมและให)ความรู)เก่ียวกับ 
  การใช)เทคโนโลยีในทางสร)างสรรค� 
  และเกิดประโยชน� 

1.ร)อยละของกิจกรรมท่ีให)ความรู) 
  เก่ียวกับการใช)เทคโนโลยีในทาง 
  สร)างสรรค�และเกิดประโยชน� 

3.ควบคุมการใช)เทคโนโลยีของ
ผู)เรยีนให)อยู5ในขอบเขตท่ีเหมาะสม 

1.ร)อยละของผู)เรียนท่ีม ี
  ความสามารถในการจัดการและ 
  ควบคุมการใช)เทคโนโลยีให) 
  เหมาะสม 
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ตารางท่ี 18 การยกร5างกลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ครั้งท่ี 1 ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 3 การสร)างแรงจูงใจและส5งเสริมความก)าวหน)าในด)านวิชาชีพ
ให)กับบุคลากร (ต5อ) 

 

กลยุทธ�ย�อย มาตรการ ตัวช้ีวัด 
4.ส5งเสรมิและสนับสนุนการสร)าง 

  องค�ความรู)ด)วยการวิจยั 

1.ส5งเสรมิสนับสนุนให)บุคลากรทํา 

  วิจัยเพ่ือนํามาใช)ในด)านการ 

  พัฒนาการจัดการเรียนรู) 

1.ร)อยละของงานวิจัย 

2.ร)อยละของงบประมาณท่ี 

   สนับสนุนการทําวิจัย 

3.ร)อยละของงานวิจัยท่ีนํามาใช)ใน 

   การพัฒนากระบวนการจดัการ 

   เรียนรู) 

5.ส5งเสรมิความก)าวหน)าทางวิชาชีพ 

  ให)กับบุคลากร 

1.ประสานกับมหาวิทยาลัยเพ่ือขอ 

   อัตราบรรจุให)กับบุคลากรโรงเรยีน 

   สาธิต 

1.ร)อยละของบุคลากรโรงเรียนสาธิต 

   ท่ีได)รับการบรรจ ุ

 

2.สร)างแรงจูงใจให)บุคลากรใน 

   มหาวิทยาลัยท่ีมีความรู) 

   ความสามารถมาช5วยสอนใน 

   โรงเรียนสาธิต 

1.จํานวนอาจารย�จากมหาวิทยาลยั 

  ท่ีมาช5วยสอนในโรงเรียนสาธิต 

 

3.เร5งรัดให)มหาวิทยาลยัจัดทํา 

  ประกาศการเข)าสู5ตาํแหน5งวิชาการ 

  ของบุคลากรสายการสอนและสาย 

  สนับสนุน 

1. มีการจัดประกาศการเข)าสู5 

   ตําแหน5งวิชาการของบุคลากร 

   สายการสอน  

2.มีการจัดประกาศการเข)าสู5 

  ตําแหน5งของบุคลากรฝ?าย 

  สนับสนุน 

3.ร)อยละของบุคลากรท่ีได)รับการ 

   พัฒนาสมรรถนะทางด)านวิชาชีพ 
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ตารางท่ี 19 การยกร5างกลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ครั้งท่ี 1 ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 4  การอํานวยการสนับสนุนระบบบริหารจัดการในโรงเรียน 

 
ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 4 : การอํานวยการสนับสนุนระบบบริหารจัดการในโรงเรียน  

กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 
1. การพัฒนาเครือข5ายความร5วมมอื
ท้ังภายในและภายนอกเพ่ือสร)าง
ความเข)มแข็งให)กับองค�กร 

1.สร)างความร5วมมือระหว5างโรงเรยีน 
  ศิษย�เก5า และชุมชน 
 

1.จํานวนเครือข5ายความร5วมมือ  
 

2.ส5งเสรมิการจดักิจกรรมเพ่ือสร)าง 
   ความสามัคคีและความผูกพัน 
   ระหว5างโรงเรยีน ศิษย�เก5า และ 
   ชุมชน 

1.ร)อยละของกิจกรรมท่ีเสริมสร)าง 
   ความสามัคคีและความผูกพัน 
   ระหว5างโรงเรยีน ศิษย�เก5า และ 
   ชุมชน 

3.ประสานความร5วมมือกับชุมชน 
   เพ่ือสอดส5องความประพฤติของ 
   ผู)เรียน 
 

1.ระดับความสําเร็จของการประสาน 
   ความร5วมมือในการสอดส5องความ 
   ประพฤติของผู)เรียน 
2.จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม 
   ระดมสมองเพ่ือหาแนวทางในการ 
   แก)ป7ญหาพฤติกรรมท่ีไม5พึง 
   ประสงค�ของผู)เรยีน 

2.สร)างผู)บริหารมืออาชีพ 
 

1.ผู)บริหารมีการวิเคราะห�และ 
  ทบทวนผลการดําเนินงานใน 
  ภาพรวมของโรงเรยีน และนําผลท่ี 
  ได)มาวางแผนเพ่ือพัฒนา 
   กระบวนการทํางาน 

1.ร)อยละของโครงการ/กิจกรรมท่ี 
   ผู)บรหิารเข)าร5วมเพ่ือพัฒนา 
   สมรรถนะด)านการบริหารจัดการ 
 

3.สร)างสภาพแวดล)อมท่ีเอ้ือต5อการ 
  เรียนรู) 
 

1.ปรับปรุงสภาพแวดล)อมใน 
   โรงเรียนเพ่ือความสะอาด สะดวก 
   สบายและ ความปลอดภัย 

1.ร)อยละของโครงการปรับปรุง 
  ภูมิทัศน� 
 

2.ส5งเสรมิการจดัสิ่งแวดล)อมภายใน 
   โรงเรียนให)เอ้ือต5อการเรยีนรู) 

1.ร)อยละของความพึงพอใจของ 
   ผู)เรียน บุคลากรและ 
   บุคคลภายนอก 
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ตารางท่ี 19 การยกร5างกลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ครั้งท่ี 1 ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 4  การอํานวยการสนับสนุนระบบบริหารจัดการในโรงเรียน (ต5อ) 

 
ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 4 : การอํานวยการสนับสนุนระบบบริหารจัดการในโรงเรียน  

กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือ 
   สร)างความโปร5งใสให)กับองค�กร   

1.การปรับปรุงระเบียบ ประกาศ 
  ของโรงเรียนเพ่ือเพ่ิม 
  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

1.จํานวนระเบียบ ประกาศของ 
  โรงเรียนท่ีได)รับการปรับปรุงแก)ไข 

2.มีระบบการควบคุมภายใน และ 
   การบรหิารความเสี่ยง 

1.ระบบควบุมภายใน และการ 
   บริหารความเสี่ยง 

3.การบริหารงานตามหลัก 
   ธรรมาภิบาล 

1.ร)อยละของคะแนนการประเมิน 
   คุณธรรมและความโปร5งใสของ 
   การดําเนินงานของหน5วยงาน 

 
 ภายหลังจากผู)วิจัยจัดทําร5างกลยุทธ�ครั้งท่ี 1 แล)ว ผู)วิจัยได)จัดการประชุมกลุ5ม (Focus 
Group Discussion) โดยได)เชิญผู)เชี่ยวชาญทางด)านนโยบายและแผน มาตรวจสอบความเหมาะสม
ของร5างกลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ฉบับร5างครั้งท่ี 1   
โดย ประกอบด)วย ผู)ทรงคุณวุฒิทางด)านการบริหารการศึกษา และด)านนโยบายและแผน จํานวน 6 คน   
เม่ือวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ� 2560 ณ ห)องประชุมชั้น 7 อาคาร 27 คณะมนุษยศาสตร� และ
สังคมศาสตร�มหาวิทยาลัยราชภัฏบ)านสมเด็จเจ)าพระยา เวลา  09.00-12.00 น. 
 ผลจากการประชุมกลุ5มผู)ทรงคุณวุฒิมีข)อเสนอแนะ โดยให)ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี
ท่ีเก่ียวข)องเพ่ิมเติม  และเสนอแนะให)กําหนดวิสัยทัศน� ปรัชญา และพันธกิจก5อนแล)วจึงสร)างกลยุทธ� 
เพ่ือให)เห็นแนวโน)มการพัฒนากลยุทธ�ท่ีมีความชัดเจน  นอกจากนี้ยังเสนอแนะว5าการกําหนดประเด็น
กลยุทธ� ไม5จําเป9นต)องใช)เกณฑ�ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะโรงเรียนสาธิตมีความแตกต5างจาก
โรงเรียนท่ัวไป และถ)าเรื่องใดเป9นงานประจําไม5ต)องกําหนดเป9นกลยุทธ� และเรียงลําดับกลยุทธ�ให)มี
ความเหมาะสม รวมท้ังจัดหมวดหมู5ประเด็นกลยุทธ�และกลยุทธ�ให)มีความเหมาะสม 
 หลังจากนั้นผู)วิจัยได)ดําเนินการปรับแก)กลยุทธ�ตามข)อเสนอแนะของผู)ทรงคุณวุฒิ และ 
ผู)วิจัยได)ยกร5างยกกลยุทธ� ครั้งท่ี 2 ตามรายละเอียด ดังนี้ 
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 การยกร�างกลยุทธ�ครั้งท่ี 2  
 วิสัยทัศน� 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมุ5งสร)างภูมิป7ญญาด)วยการบูรณาการองค�ความรู)ด)าน
วิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� เทคโนโลยี และภาษา เสริมสร)างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค�สู5ความเป9นพลเมืองโลก และพัฒนาองค�กรสู5ความเป9นมาตรฐานสากล 
 พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให)ได)มาตรฐานและมีคุณภาพระดับโรงเรียนชั้นนําด)วย
กระบวนการสร)างป7ญญา การพัฒนาทักษะชีวิต และความคิดริเริ่มสร)างสรรค� เพ่ือนําไปประยุกต�ใช)ได)
อย5างเหมาะสม 

2. มุ5งพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค�ของผู)เรียน  
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาให)มีความเป9นครูมืออาชีพเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลง 
4. เป9นแหล5งฝDกประสบการณ�วิชาชีพ และเป9นแหล5งค)นคว)าทดลองเพ่ือพัฒนาองค�ความรู) 

และเสริมสร)างนวัตกรรมสู5ความเป9นเลิศ 
5. บริหารจัดการเชิงคุณภาพเพ่ือสร)างความเข)มแข็งให)กับองค�กร 

 เปJาประสงค� 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรความเป9นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานโรงเรียนชั้นนํา เน)น

กระบวนการพัฒนาผู)เรียนด)านวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� เทคโนโลยี และภาษา  
2. มุ5งสร)างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค�ให)กับผู)เรียน  
3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให)สามารถจัดกระบวนการจัดการ

เรียนรู)ท่ีมีความหลากหลายตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. โรงเรียนเป9นแหล5งฝDกประสบการณ�วิชาชีพ และแหล5งค)นคว)า ทดลอง เพ่ือพัฒนา

องค�ความรู)และนวัตกรรมทางการศึกษา 
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด)วยหลักธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมคุณภาพ 
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ตารางท่ี 20 การยกร5างกลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ครั้งท่ี 2 ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพทางด)านวิชาการสู5ความเป9นสากล 

 
ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 1 : การพัฒนาศักยภาพทางด)านวิชาการสู5ความเป9นสากล 

กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 
1.การพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู)ในรูปแบบ
บูรณาการเพ่ือให)ทันกับ
ความก)าวหน)าและการ
เปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี
และ สังคม 

1.พัฒนาหลักสูตรและเน้ือหาสาระ สื่อ 
กระบวนการจัดการเรียนรู) ระบบการ
วัดผลให)สอดคล)องกับแนวโน)มการ
เปลี่ยนแปลงทางด)านการศึกษา 
 
 
 
 

1.จํานวนรายวิชาท่ีมีการพัฒนาเน้ือหา
สาระเพ่ือให)สอดคล)องกับความ
เปลี่ยนแปลงในป7จจุบัน 
2.ร)อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลีย่ผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) 
3.ร)อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผู)เรียนท่ีเข)าศึกษา
ต5อในระดับท่ีสูงข้ึน 
4.ร)อยละของรายวิชาท่ีมีการปรับปรุง
ระบบการวัดผลให)สอดคล)องกับ
กระบวนการจดัการเรียนรู) 

2.เ พ่ิมความหลากหลายในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู)เรียนตามศักยภาพ 

1.จํานวนกิจกรรมพัฒนาผู)เรียนท่ีมีความ
หลากหลาย 

3.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู)
เ พ่ือกล5อมเกลาผู) เรียนสู5ความเป9น
พลเมืองโลก 

1.ร)อยละของเน้ือหาสาระ กิจกรรมท่ีเน)น
กระบวนการสร)างความเป9นพลเมืองท่ีดี
ในสังคมโลก 

2.ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน�
ในการจัดการเรียนรู)   
เพ่ือให)สอดคล)องกับ   
ทักษะการเรยีนรู)ใน   
ศตวรรษท่ี 21 

1.จัดกระบวนการเรยีนรู)ท่ีเน)นการ   
  บูรณาการด)านวิทยาศาสตร�  
  คณิตศาสตร� เทคโนโลยี และภาษา 

1.จํานวนกลุ5มสาระการเรียนรู)ท่ีจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ 

2.ร)อยละของผู)เรียนท่ีได)รบัการพัฒนาให)
มีสมรรถนะทางด)านวิทยาศาสตร� 
คณิตศาสตร� เทคโนโลยี และภาษาท่ี   
สูงข้ึน 

2.ส5งเสริมชุมชนการเรียนรู)ทางวิชาชีพ  1.ร)อยละของความร5วมมือของครูในการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู)เรยีน 

2.ร)อยละของการปรับแผนการจัดการ   
เรียนรู)เพ่ือให)เหมาะสมกับบริบทของ   
ผู)เรยีน 
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ตารางท่ี 20 การยกร5างกลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ครั้งท่ี 2 ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพทางด)านวิชาการสู5ความเป9นสากล(ต5อ) 

                  
กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 

 3.เน)นกระบวนการจัดการเรียนรู)เพ่ือ 
  ส5งเสริมความคิดริเริ่มสร)างสรรค�       
  การลงมือปฏิบัติ และทักษะชีวิต 

1.ร)อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู)โดย 
   ใช)โครงงานเป9นฐาน 
2.ร)อยละของเน้ือหาวิชาท่ีมีการฝDกปฏิบัติ 
   เพ่ือให)เกิดทักษะชีวิต 
3.ร)อยละของผู)เรียนท่ีมีความคิดสร)างสรรค�  
   ความสามารถในการคิดวิเคราะห�อยู5ใน 
   ระดับมาก 

3.การพัฒนาทักษะทางด)าน 
  ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ให)กับ 
  ผู)เรียน 
 

1.ร)อยละของผู)เรียนท่ีสอบผ5านการวัดระดับ 
   ความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษา 
   นานาชาติ 
2.จํานวนรายวิชา หรือกิจกรรมพัฒนา 
   ผู)เรียนท่ีส5งเสริมทักษะภาษาท่ี 3  

4.การจัดการศึกษาข)ามวัฒนธรรม 1.จํานวนโครงการท่ีมีการบูรณาการข)าม 
   วัฒนธรรม 
2.จํานวนรายวิชาท่ีส5งเสริมการจัดการ 
   เรียนรู)แบบพหุวัฒนธรรม  

3.สร)างเครือข5ายความ 
  ร5วมมือเพ่ือพัฒนา 
  ศักยภาพด)านวิชาการ 
 

1. สร)างเครือข5ายความสัมพันธ�และ 
   การประสานงานระหว5างโรงเรียน 
   สาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1.จํานวนเครือข5ายความร5วมมือระหว5าง 
   โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏ                     
2.ร)อยละของกิจกรรม ความร5วมมอืระหว5าง 
  โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏ 
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ตารางท่ี 21 การยกร5างกลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ครั้งท่ี 2 ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 2 สร)างความร5วมมือเพ่ือส5งเสริมงานด)านปกครองและกิจกรรม
นักเรียน 

 
ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 2 : สร)างความร5วมมือเพ่ือส5งเสริมงานด)านปกครองและกิจกรรมนักเรียน 

กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 
1.เสริมสร)างคุณลักษณะ  

   อันพึงประสงค�ของ 

   ผู)เรียนสู5ความเป9น 

   พลโลก 

1.มีการจัดตั้งสภานักเรียนเพ่ือพัฒนา 

  ประชาธิปไตย และสร)างความ 

  รับผิดชอบต5อสังคม 

 

1.ร)อยละของกิจกรรมสร)างสรรค�ท่ีเกิด 

   จากการผลักดันของสภานักเรียน 

2.จํานวนความร5วมมือระหว5างสภา 

   นักเรียนกับโรงเรียนในการแก)ป7ญหา 

   ต5าง ๆ 

3.จํานวนกิจกรรมท่ีส5งเสริมการทํางาน 

  เป9นทีมของนักเรียน  

4.ร)อยละของนักเรียนท่ีมีภาวะผู)นํา 

2.สร)างความตระหนักให)กับบุคลากร ทุก 

   ภาคส5วนเห็นความสําคัญกับงานด)าน 

   ปกครอง 

1.จํานวนครั้งในการประชุมร5วมกันของ 

  บุคลากร เพ่ือส5งเสริมงานปกครอง  

3.สร)างเครือข5ายความร5วมมือในการให) 

   ความช5วยเหลือนักเรียนเพ่ือสร)าง 

   ภูมิคุ)มกันทางสังคม 

1.จํานวนเครือข5ายความร5วมมือในการ 

   ให)ความช5วยเหลือนักเรียน 

2.จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมระดม 

   สมองเพ่ือหาแนวทางในการแก)ป7ญหา 

   พฤติกรรมท่ีไม5พึงประสงค�ของผู)เรียน 
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ตารางท่ี 22 การยกร5างกลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ครั้งท่ี 2 ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 3 : การสร)างแรงจูงใจและส5งเสริมความก)าวหน)าให)กับบุคลากร
ทางการศึกษา 

                 
ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 3 : การสร)างแรงจูงใจและส5งเสริมความก)าวหน)าให)กับบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 
1. สร)างผู)บริหารมืออาชีพ 1.ผู)บริหารมีการวิเคราะห�และ 

  ทบทวนผลการดําเนินงานใน 
  ภาพรวมของโรงเรียน และนําผลท่ี 
  ได)มาวางแผนเพ่ือพัฒนา 
  กระบวนการทํางาน 
 

1.ร)อยละของกิจกรรมท่ีผู)บริหารตรวจสอบ  
   ติดตามผลการดําเนินงาน 
2.จํานวนโครงการท่ีผู)บริหารริเริ่มเพ่ือ 
   ผลักดันกลยุทธ�ในเชิงรุกให)เกิดการ 
   เปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึน  
3.ร)อยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีผู)บริหาร 
  เข)าร5วมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะด)านการ 
  บริหารจัดการ 

2.พัฒนาขีดความสามารถ 
  ของบุคลากรเพ่ือรองรับ 
  การเปลี่ยนแปลง 

1.กําหนดคุณลักษณะและทักษะท่ี
จําเป9นของบุคลากรเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

1.คุณลักษณะและทักษะท่ีจําเป9นของ
บุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

2.เพ่ิมขีดความสามารถในด)านทักษะ
ภาษาให)กับบุคลากร 

1.ร)อยละของบุคลากรท่ีมีทักษะภาษาอยู5
ในระดับดีจากการทดสอบเพ่ือวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษา
นานาชาติ 

3.สร)างครูมืออาชีพเพ่ือก)าว 
  สู5การจัดการเรียนรู)ใน 
  ศตวรรษท่ี 21  
 

1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอยู5 ตลอดเวลาเ พ่ือรองรับ
ความก)าวหน)าของวิทยาการสมัยใหม5 

1.ร)อยละของการเข)าร5วมอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน 
2.ร)อยละของการประยุกต�ใช)องค�ความรู)ท่ี
ได)จากการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

2.พัฒนาการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในด)านการเรียนรู)
ของบุคลากร 

1.ระบบการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในด)านการเรียนรู)ของบุคลากร 

4.ส5งเสรมิความก)าวหน)าใน 
  อาชีพให)กับบุคลากร 

1.ประสานกับมหาวิทยาลัยเพ่ือขอ
อัตราบรรจุพนักงานงบรายได)ให)เป9น
งบแผ5นดิน  

1.ร)อยละของบุคลากรโรงเรียนสาธิตท่ี 
   ได)รับการบรรจุในอัตรางบประมาณ 
   แผ5นดิน 
2.อัตราส5วนระหว5างบุคลากรกับนักเรียน 

2.สร)างแรงจูงใจให)บุคลากรท่ีมี  
   สมรรถนะสูงดํารงอยู5ในองค�กร 

1จํานวนบุคลากรท่ีมีความรู) ความสามารถ 
  สูง 
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ตารางท่ี 22 การยกร5างกลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ครั้งท่ี 2 ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 3 : การสร)างแรงจูงใจและส5งเสริมความก)าวหน)าให)กับบุคลากร
ทางการศึกษา (ต5อ)     

              

กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 
 3. เร5งรัดให)มหาวิทยาลัยจัดทํา 

   ประกาศการเข)าสู5ตําแหน5งวิชาการ 
   ของบุคลากรสายการสอนและสาย  
   สนับสนุน 
 

1.มีการจัดทําประกาศการเข)าสู5ตําแหน5ง 
  วิชาการของบุคลากรสายการสอนและ 
  สายสนับสนุน  
2.ร)อยละของบุคลากรท่ีได)รับการพัฒนา 
  สมรรถนะทางด)านวิชาชีพ 

5.ส5งเสริมและสนับสนุนการ 
  สร)างองค�ความรู)ด)วยการ 
  วิจัย 
 

1.ส5งเสริมสนับสนุนให)บุคลากรทํา 
   วิจัยเพ่ือนํามาใช)ในด)านการ 
   พัฒนาการจัดการเรียนรู) 

1.ร)อยละของงานวิจัย 
2.ร)อยละของงบประมาณท่ีสนับสนุนการ 
   ทําวิจัย 
3.ร)อยละของงานวิจัยท่ีนํามาใช)ในการ 
   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู) 
4.จํานวนบทความ/งานวิจัยท่ีได)รับการตีพิมพ� 

6. ส5งเสริมการให)บริการ 
    วิชาการสู5ชุมชน 

1. นําองค�ความรู)ท่ีได)จากการวิจัยไป 
   ใช)ในการจัดบริการวิชาการสู5สังคม  

1.จํานวนโครงการบริการสู5สังคม 
2. ร)อยละของผู)เข)าร5วมโครงการได)นําองค� 
    ความรู)ไปใช)ประโยชน�ในชีวิตประจําวัน  
3.จํานวนความพึงพอใจของผู)เข)าร5วม 

 

ตารางท่ี 23 การยกร5างกลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ครั้งท่ี 2 ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 4 : ผลักดันให)โรงเรียนสาธิตเป9นแหล5งฝDกประสบการณ�วิชาชีพ 
และสร)างนวัตกรรมทางการศึกษา 

                  

ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 4 : ผลักดันให)โรงเรียนสาธิตเป9นแหล5งฝDกประสบการณ�วิชาชีพ และสร)างนวัตกรรม 
                          ทางการศึกษา 

กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 
1. การพัฒนาเครือข5าย 
    ความร5วมมือท้ัง 
    ภายในและภายนอก 
    เพ่ือสร)างความ 
    เข)มแข็งให)กับองค�กร 

1.การสร)างโรงเรียนสาธิตให)เป9น 
   หน5วยร5วมผลิตบัณฑิตให)กับ 
   มหาวิทยาลัย 

1.จํานวนนักศึกษาท่ีมาฝDกประสบการณ�และ 
   สังเกตการสอน 
2.ร)อยละของความพึงพอใจของผู)มาฝDก 
   ประสบการณ�และสังเกตการสอน 

2.ส5งเสริมให)ครูและนักเรียนมีความ 
  เป9นผู)นําในด)านความคิดริเริ่ม 
   สร)างสรรค� ให)มีความสามารถใน 
   การประยุกต�ใช)เทคโนโลยีท่ีมี 
   ความเหมาะสม 

1.ร)อยละของครูและนักเรียนท่ีผ5านการพัฒนา 
   ศักยภาพด)านการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมา 
   ใช)ในการจัดการเรียนรู) 
2.จํานวนนวัตกรรม งานสร)างสรรค�ท่ีได)รับ 
  รางวัลระดับชาติ 
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ตารางท่ี 24 การยกร5างกลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ครั้งท่ี 2 ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 5 : สนับสนุนระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

                 
ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 5 : สนับสนนุระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 
1. การปรับปรุงประสิทธิภาพ 
   การบริหารงบประมาณ  

1.ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ให)เอ้ือต5อ 
   การกระจายอํานาจในด)านการ 
   บริหารงบประมาณ 

1.จํานวนระเบียบ ประกาศท่ีได)รับการ 
   แก)ไขเพ่ือการกระจายอํานาจในด)าน 
   การบริหารงบประมาณ 

2.พัฒนาฐานข)อมูลและการบริหาร 
  งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.ร)อยละของการใช)ประโยชน�ของ 
   ฐานข)อมูลเพ่ือการบริหารงบประมาณ 
   ท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.สร)างระบบการตรวจสอบติดตามและ 
  ประเมินประสิทธิภาพการใช)จ5าย 
   งบประมาณ 

1.ระบบการตรวจสอบติดตามและ 
   ประเมินประสิทธิภาพการใช)จ5าย 
   งบประมาณ 

4.การจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนา    
   การศึกษา 

1.จํานวนเงินกองทุน 
2.ร)อยละของเงินกองทุนท่ีใช)เพ่ือ  
   พัฒนาการศึกษา 

2. ส5งเสรมิการนําเทคโนโลย ี
   มาใช)ในการบริหารงานใน 
   โรงเรียนเพ่ือเพ่ิม  
   ประสิทธิภาพ 

1.จัดทําข)อมูลและสารสนเทศให)มีความ 
  พร)อมในการใช)งานท้ังด)านการบริหาร 
   และการจัดการเรียนรู) 

1.ร)อยละของการใช)ประโยชน�ข)อมูล 
   สารสนเทศในด)านการบริหาร 
2.ร)อยละของการใช)ประโยชน�ข)อมูล 
   สารสนเทศในด)านการจัดการเรียนรู) 

3.การบริหารจัดการการใช) 
  พ้ืนท่ีให)เกิดประโยชน�สูงสุด 

1.ปรับปรุงสภาพแวดล)อมในโรงเรียน 
   เพ่ือความสะอาด สะดวกสบายและม ี
   ความปลอดภัย 

1.ร)อยละของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน� 

2.ส5งเสริมการจัดสิ่งแวดล)อมภายใน 
   โรงเรียนให)เอ้ือต5อการเรียนรู) 

1.ร)อยละของความพึงพอใจของผู)เรียน  
   บุคลากรและบุคคลภายนอก 

4. สนับสนุนกิจกรรมด)าน 
    ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

1. การส5งเสริมทํานุบํารุง 
   ศิลปวัฒนธรรม 
 
 

1.จํานวนโครงการการส5งเสริมทํานุบํารุง 
   ศิลปวัฒนธรรม 
2.ความร5วมมือระหว5างโรงเรียนกับ 
   หน5วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรม 
   ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.ผลลัพธ�ท่ีเกิดกับโรงเรียนในการการ 
   ส5งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ตารางท่ี 24 การยกร5างกลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ครั้งท่ี 2 ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 5 : สนับสนุนระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน (ต5อ)        

           

กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 
 2. สืบสานและประยุกต�ใช)โครงการ 

     พระราชดําร ิ
1.ร)อยละของเน้ือหาวิชาท่ีเก่ียวข)องกับ
โครงการพระราชดําริ 
2.จํานวนโครงการศึกษาดูงานโครงการ
พระราชดําริ 
3.ร)อยละของการนําความรู)ท่ีได)จาก 
   โครงการพระราชดําริมาประยุกต�ใช)  

 
ตารางท่ี 25 การยกร5างกลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ครั้งท่ี 2 ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 6 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานด)วยระบบคุณภาพ   
 

ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 6 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานด)วยระบบคุณภาพ   

กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 
1.พัฒนาระบบบริหาร   
  จัดการเพ่ือสร)างความ 
  โปร5งใสให)กับองค�กร   

    

1.การจัดให)มีระบบการควบคุม 
  ภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
 

1.มีการกําหนดมาตรฐานและข้ันตอนการ 
  ปฏิบัติงาน 
2.มีระบบการควบคุมภายในและการบริหาร 
  ความเสี่ยง 

2.การพัฒนาการปzองกันและ 
  ปราบปรามการทุจริต 
 

1.ร)อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและ 
   ความโปร5งใสของการดําเนินงานของหน5วยงาน    
2.มีการเปNดเผยข5าวสารข)อมูลให)กับผู)มีส5วนได)เสีย 

1.สร)างวัฒนธรรมคุณภาพ อัน 
  ประกอบด)วย การสร)างความ 
  มุ5งมั่นในการทํางาน การปรับปรุง 
  กระบวนการทํางานอย5างต5อเน่ือง   
  ส5งเสริมการมีส5วนร5วมของ 
  บุคลากร ให)ความสําคัญกับผู)มี 
  ส5วนได)เสียและมีการกํากับติดตาม 
  อย5างมีประสิทธิภาพ 
 
 

1.บุคลากรนําวิสัยทัศน� พันธกิจ วัตถุประสงค� 
   และค5านิยมเชิงคุณภาพมาเป9นแนวทางใน 
   การปฏิบัติงาน 
2.มีกระบวนการพัฒนาระบบการทํางานให)มี 
   ประสิทธิภาพ  
3.ร)อยละของการดําเนินงานท่ีเปNดโอกาสให)ผู)มี 
   ส5วนได)ส5วนเสียร5วมแสดงความคิดเห็น  
4.จัดให)มีระบบการติดตามและประเมินผลการ 
   ปฏิบัติงาน 
5.ผ5านการประเมินจากสํานักงานรับรอง 
   มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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 ภายหลังจากผู)วิจัยจัดทําร5างกลยุทธ�ท่ี 2 แล)ว ได)เชิญผู)เชี่ยวชาญ ผู)อํานวยการโรงเรียน

สาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือตรวจสอบและรับรองกลยุทธ�โดยการสัมมนาอิงผู)เชี่ยวชาญ 

(Connoisseurship)  ประกอบด)วย ผู)เชี่ยวชาญทางด)านนโยบายและแผน และผู)อํานวยการโรงเรียน

สาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  จํานวน 6 คน เม่ือวันพุธท่ี 5 เมษายน 2560  ณ ห)องประชุมแก)ว

บุษราคัม อาคาร 29 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ)านสมเด็จเจ)าพระยา เวลา 10.00-12.00 น. 

 ผลจากการประชุมกลุ5มผู)ทรงคุณวุฒิมีข)อเสนอแนะ โดยให)ทบทวนวิสัยทัศน�ให)มีความ

โดดเด5นและเป9นเอกลักษณ�ท่ีแท)จริงของโรงเรียนสาธิต ปรับประเด็นกลยุทธ� สร)างกลยุทธ�และสร)าง

ตัวชี้วัดให)มีความเหมาะสม  ภายหลังการแก)ไขผู)วิจัยได)นําเสนอประเด็นกลยุทธ�ฉบับปรับปรุง ดังนี้ 

 วิสัยทัศน� 

 โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเป9นโรงเรียนต)นแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให)ได)มาตรฐานสากล 

2. พัฒนาคุณลักษณะของผู)เรียนสู5ความเป9นพลโลก  

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู5ความเป9นครูมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

4. เป9นแหล5งฝDกประสบการณ�วิชาชีพ ค)นคว)า วิจัย สร)างนวัตกรรมทางการศึกษา และ

ให)บริการวิชาการสู5สังคม  

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสร)างความเข)มแข็งให)กับองค�กร 

 เปJาประสงค� 

 โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมีเปzาประสงค�ในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1. มีหลักสูตรความเป9นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล 

2. สร)างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค�ให)กับผู)เรียนสู5ความเป9นพลโลก 

3. พัฒนาศักยภาพครูมืออาชีพท่ีสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู)ท่ีมีความหลากหลาย

เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู)เรียน    

4. เป9นแหล5งฝDกประสบการณ�วิชาชีพ เป9นแหล5งสร)างองค�ความรู)ด)วยการวิจัย การสร)าง

นวัตกรรมทางการศึกษา และให)บริการวิชาการสู5สังคม 

5. มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและความโปร5งใส 
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 กลยุทธ�การบริหารการเปล่ียนแปลง 
 ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 1  การบริหารการเปล่ียนแปลงด�านการพัฒนาองค�ความรู�สู�มาตรฐานสากล   
ประกอบด�วยกลยุทธ� 4 กลยุทธ� 

1. การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู)ในรูปแบบบูรณาการเพ่ือให)สอดคล)องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และสังคม 

2. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน�ในการจัดการเรียนรู)เพ่ือให)สอดคล)องกับทักษะการเรียนรู)ใน
ศตวรรษท่ี 21 

3. สร)างเครือข5ายความร5วมมือเพ่ือพัฒนาศักยภาพด)านวิชาการ 
4. เสริมสร)างคุณลักษณะอันพึงประสงค�ของผู)เรียนสู5ความเป9นพลโลก 

 ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 2 การบริหารการเปล่ียนแปลงด�านพัฒนาบุคลากรสู�ความเปLนมืออาชีพ 
ประกอบด�วยกลยุทธ� 6 กลยุทธ� 

1. สร)างผู)บริหารมืออาชีพ 
2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
3. สร)างครูมืออาชีพเพ่ือก)าวสู5การจัดการเรียนรู)ในศตวรรษท่ี 21  
4. ส5งเสริมความก)าวหน)าในอาชีพให)กับบุคลากร 
5. ส5งเสริมและสนับสนุนการสร)างองค�ความรู)ด)วยการวิจัย 
6. ส5งเสริมการให)บริการวิชาการสู5ชุมชน 

 ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 3  การบริหารการเปล่ียนแปลงด�านการพัฒนาองค�กรสู�ความโปร�งใส 
ประกอบด�วยกลยุทธ� 6 กลยุทธ� 

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ  
2. การพัฒนาเครือข5ายความร5วมมือท้ังภายในและภายนอกเพ่ือสร)างความเข)มแข็งให)กับ

องค�กร 
3. ส5งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช)ในการบริหารงานในโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
4. สร)างสภาพแวดล)อมท่ีเอ้ือต5อการเรียนรู) 
5. สนับสนุนกิจกรรมด)านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสร)างความโปร5งใสให)กับองค�กร   
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ตารางท่ี 26 กลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประเด็น
กลยุทธ�ท่ี 1 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงด)านการพัฒนาองค�ความรู)สู5มาตรฐานสากล  

 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 การบริหารการเปล่ียนแปลงด�านการพัฒนาองค�ความรู�สู�มาตรฐานสากล 
กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 

1.การพัฒนาหลักสูตรการจัดการ 
  เรียนรู)ในรูปแบบบูรณาการ 
  เพ่ือให)สอดคล)องกับการ 
  เปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร�  
  เทคโนโลยี และสังคม 

1.1 พัฒนาหลักสูตรและเน้ือหาสาระ  
     สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู)ให)  
     สอดคล)องกับแนวโน)มการจัดการ 
     เรียนรู)ในศตวรรษท่ี 21  
 
  

1.มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให) 
   สอดคล)องกับกระบวนการจัดการ 
   เรียนรู)ในศตวรรษท่ี 21 
2.จํานวนรายวิชาท่ีมีการพัฒนา 
   เน้ือหาสาระเพ่ือให)สอดคล)องกับ 
   ความเปลี่ยนแปลงในป7จจุบัน 
3.ร)อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ย    
   ผลการทดสอบทางการศึกษา 
   ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
4.ร)อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผู)เรียนท่ีเข)า 
   ศึกษาต5อในระดับท่ีสูงข้ึน 

1.2 เพ่ิมความหลากหลายในการจัด 
     กิจกรรมพัฒนาผู)เรียนตาม 
     ศักยภาพ 

1.จํานวนกิจกรรมพัฒนาผู)เรียนท่ีมี 
   ความสอดคล)องกับความต)องการ 
   ของผู)เรียน  

1.3 หลักสูตรความร5วมมือกับ 
     หน5วยงานในประเทศและ 
     ต5างประเทศ 

1. จํานวนหลักสูตรร5วมมือกับ 
    หน5วยงานในประเทศและ 
     ต5างประเทศ 

2.ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน�ใน 
   การจัดการเรียนรู)เพ่ือให) 
   สอดคล)องกับทักษะการเรียนรู) 
   ในศตวรรษท่ี 21 

2.1 จัดกระบวนการเรียนรู)ท่ีเน)นการ   
     บูรณาการด)านวิทยาศาสตร�  
     คณิตศาสตร� เทคโนโลยี และ 
     ภาษาต5างประเทศ 

1.จํานวนกลุ5มสาระการเรียนรู)ท่ี 
   จัดการเรียนการสอนแบบ 
   บูรณาการ 
2.ร)อยละของผู)เรียนท่ีได)รับการ 
   พัฒนาให)มีสมรรถนะทางด)าน 
   วิทยาศาสตร�  คณิตศาสตร� 
   เทคโนโลยี และภาษาท่ีสูงข้ึน 

2.2 เน)นกระบวนการจัดการเรียนรู) 
     เพ่ือส5งเสริมความคิดริเริ่ม 
     สร)างสรรค�  การลงมือปฏิบัติ  
     และทักษะชีวิต 

1.ร)อยละของกระบวนการจัดการ 
   เรียนรู)โดยใช)โครงงานเป9นฐาน 
2.จํานวนนวัตกรรม งานสร)างสรรค�ท่ี 
   ได)รับรางวัลระดับชาติ 
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ตารางท่ี 26 กลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประเด็น
กลยุทธ�ท่ี 1 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงด)านการพัฒนาองค�ความรู)สู5มาตรฐานสากล (ต5อ) 

 

กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 
  3.ร)อยละของเน้ือหาวิชาท่ีมีการฝDก 

   ปฏิบัติเพ่ือให)เกิดทักษะชีวิต 
4.ร)อยละของผู)เรียนท่ีมีความคิด 
   สร)างสรรค� ความสามารถในการ 
   คิดวิเคราะห�อยู5ในระดับมาก 
5.ผู)เรียนมีทักษะในการทํางานอยู5ใน 
   ระดับมาก 

2.3 การพัฒนาทักษะทางด)าน 
     ภาษาต5างประเทศ และภาษาท่ี 3  
     ให)กับผู)เรียน 
 

1.ร)อยละของเน้ือหาวิชาท่ีใช)หนังสอื 
   เรียน และสื่อเป9นภาษาต5างประเทศ 
2.ร)อยละของเน้ือหาวิชาท่ีสอนด)วย 
   ภาษาอังกฤษ  
3.ร)อยละของผู)เรียนท่ีสอบผ5านการ 
   วัดระดับความสามารถทางภาษา 
   จากสถาบันภาษานานาชาติ 
4.จํานวนรายวิชา หรือกิจกรรม 
   พัฒนาผู)เรียนท่ีส5งเสริมทักษะ 
    ภาษาท่ี 3  
5.ผู)เรียนมีทักษะด)านภาษาไทย  
   ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน 

2.4 การจดัการศึกษาข)ามวัฒนธรรม 1.จํานวนโครงการท่ีมีการบูรณาการ 
   ข)ามวัฒนธรรม 
2.จํานวนรายวิชาท่ีส5งเสริมการ 
   จัดการเรียนรู)แบบพหุวัฒนธรรม  

2.5 พัฒนาความรู)สึกของการเป9น 
     ผู)ประกอบการ 

1.ร)อยละการจัดกิจกรรมเพ่ือส5งเสริม 
   ความเป9นผู)ประกอบการ 

2.6.ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผลและ 
     ประเมินผลให)สอดคล)องกับ 
     กระบวนการจัดการเรียนรู)ท่ีมี 
     ความหลากหลาย 

1.ร)อยละของรายวิชาท่ีมีการ 
   เปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผล โดย 
   มุ5งเน)นการวัดผลเพ่ือศึกษาพัฒนา 
   การของผู)เรียน และการวัดผลเพ่ือ   
   แนะแนวทางและสนับสนุนการ 
   เรียน  
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ตารางท่ี 26 กลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประเด็น
กลยุทธ�ท่ี 1 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงด)านการพัฒนาองค�ความรู)สู5มาตรฐานสากล (ต5อ)  

 

กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 
3.สร)างเครือข5ายความร5วมมือเพ่ือ 
  พัฒนาศักยภาพด)านวิชาการ 
 

3.1 ประสานความร5วมมือระหว5าง 
     โรงเรียนกับผู)ปกครองเพ่ือ 
     แก)ป7ญหาด)านการเรียนรู)ใน 
     ช้ันเรียน 

1.ร)อยละของความร5วมมือของโรงเรียน 
   และผู)ปกครองในการแก)ป7ญหา 
   ด)านการเรียนรู)ในช้ันเรียน  
2.ผลสัมฤทธ์ิในการร5วมมือระหว5าง  
   โรงเรียนกับผู)ปกครองเพ่ือแก)ป7ญหา   
   ด)านการเรียนรู)ในช้ันเรียน 
 3.ระดับความพึงพอใจของผู)ปกครอง 

 3.2.การรายงานผลการเรียนไปถึง 
     ผู)ปกครองอย5างต5อเน่ืองเพ่ือให) 
     ผู)ปกครองได)ศึกษาพัฒนาการของ 
     ผู)เรียนในแต5ละช5วงเวลา 

1.การรายงานผลการเรยีน 5 ข้ันตอน คือ   
  -รายงานผลการเรยีนก5อนการสอบ  
    กลางภาค  
  -การรายงานผลการสอบกลางภาค  
  -รายการงานผลการเรียนหลังสอบ 
   ปลายภาค  
  -รายงานการสอบปลายภาค  
  -การงานผลการศึกษาประจําภาคเรยีน   

3.3 ประสานความร5วมมือกับผู)มีส5วน 
    ได)ส5วนเสียให)เข)ามามีส5วนร5วมใน 
    การจัดการเรียนรู) 

1.ร)อยละของการจัดกิจกรรมท่ีเปNด 
  โอกาสให)ผู)มีส5วนได)ส5วนเสียเข)ามามี 
  ส5วนร5วมในการจัดการเรียนรู) 
2.ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดจากความร5วมมือ 
  ระหว5างโรงเรียนกับผู)มีส5วนได)ส5วนเสีย   

3.4 สร)างเครือข5ายความสัมพันธ�และ 
     การประสานงานระหว5างโรงเรียน 
     สาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภฏั 
     เพ่ือพัฒนาศักยภาพด)านวิชาการ 

1.ร)อยละของความร5วมมือระหว5าง 
  โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏในการจัดทําสื่อการสอน 
  ออนไลน�  
2.การจัดทําข)อสอบกลางของ 
   โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏเพ่ือทดสอบความรู)ด)าน 
   ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร�และ 
   คณิตศาสตร�  (สาธิต TEST)                  
3.การจัดทําวารสารวิชาการของ 
   โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏ 



198 

 

 

ตารางท่ี 26 กลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประเด็น
กลยุทธ�ท่ี 1 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงด)านการพัฒนาองค�ความรู)สู5มาตรฐานสากล (ต5อ)  

 

กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 

 
 

3.5 สร)างเครือข5ายความร5วมมือ 
     ระหว5างโรงเรียนกับหน5วยงาน 
     ต5างประเทศ 

1.จํานวนเครือข5ายความร5วมมือ 
   ระหว5างโรงเรียนสาธิตกับ 
   หน5วยงานต5างประเทศ 
2.จํานวนนักเรียนไปศึกษาต5อ /ศึกษา 
   ดูงาน/ฝDกอบรม กับเครือข5ายความ 
   ร5วมมือในต5างประเทศ 
3.ผลสัมฤทธ์ิในด)านความร5วมมือ 

4.เสริมสร)างคุณลักษณะอันพึง 
  ประสงค�ของผู)เรียนสู5ความเป9น 
  พลโลก 

4.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู) 
    และกิจกรรมเพ่ือเตรียมพร)อม 
    ผู)เรียนสู5ความเป9นพลเมืองโลก 
 
 
 
 
 
 

1.ร)อยละของเน้ือหาสาระ กิจกรรมท่ี 
   เน)นกระบวนการสร)างความ 
   เป9นพลเมืองท่ีดีในสังคมโลก 
2.ร)อยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะ 
  ความเป9นพลโลก 8 ประการ ได)แก5  
  ความสามารถในการแก)ป7ญหา การ 
  ทํางานร5วมกับผู)อ่ืนได) เป9นผู)มีเหตุผล 
  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห� 
  การแก)ป7ญหาด)วยสันติวิธี ให)ความ 
  สําคัญกับการรักษา สิ่งแวดล)อม ให) 
  ความสําคัญกับหลักสิทธิมนุษยชน 
  และ การมีส5วนร5วมทางการเมือง 

4.2 เสริมสร)างสุขภาวะให)กับผู)เรียน 1.ร)อยละของผู)เรียนมีสุขภาวะ 4  
  ด)าน ได)แก5 
  -สุขภาวะด)านทักษะการเรียน  
  ประกอบด)วย เอาใจใส5ต5อการเรียน  
  อ5าน เขียนได)คล5อง กล)าคิด กล)าทํา  
  และ ผลการเรียนดี 
  -สุขภาวะด)านทักษะชีวิต ประกอบด)วย  
  ไม5ยุ5งเก่ียวกับ อบายมุข รู)จักแยกแยะ 
   ถูกผิด และ ไม5มีพฤติกรรมเสี่ยง 
  -สุขภาวะด)านสุขภาพ ประกอบด)วย  
  การรักษาความสะอาดของร5างกาย  
  การออกกําลังกาย และสุขภาพกาย 
  แข็งแรง 
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ตารางท่ี 26 กลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประเด็น
กลยุทธ�ท่ี 1 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงด)านการพัฒนาองค�ความรู)สู5มาตรฐานสากล (ต5อ) 

 

กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 
  -สุขภาวะด)านอนุรักษ�สิ่งแวดล)อม  

  ประกอบด)วย มีการใช)ทรัพยากร 
  อย5างประหยัดและรู)คุณค5า และการ  
  รักษาความสะอาดในโรงเรียน 

4.3 ปรับปรุงระบบงานปกครองให)ม ี
     ความเหมาะสมเพ่ือเพ่ิม 
     ประสิทธิภาพในด)านการบริหาร 
     จัดการ 

1.มีการวางแผนสรรหาบุคลากรเพ่ือ 
  รับผิดชอบงานด)านปกครอง และมี 
  กระบวนการพัฒนาอย5างต5อเน่ือง 

4.4 พัฒนาระบบงานแนะแนวและการ   
    ช5วยเหลือดูแลนักเรียนอย5าง 
    ต5อเน่ือง 

1.จํานวนครั้งของการให)บริการแนะ 
   แนวเพ่ือช5วยเหลือนักเรียน  

4.5 มีการจัดตั้งสภานักเรียนเพ่ือ 
    พัฒนาประชาธิปไตย และสร)าง 
    ความรับผิดชอบต5อสังคม 
 

1.ร)อยละของกิจกรรมสร)างสรรค�ท่ี 
  เกิดจากการผลักดันของสภา 
   นักเรียน 
2.จํานวนความร5วมมือระหว5างสภา 
   นักเรียนกับโรงเรียนในการ 
   แก)ป7ญหาต5าง ๆ 
3.จํานวนกิจกรรมท่ีส5งเสริมการ 
  ทํางานเป9นทีมของนักเรียน  
4.ร)อยละของนักเรียนท่ีมีภาวะผู)นํา 

4.6 สนับสนุนการสร)างเอกลักษณ� 
    และอัตลักษณ�ของโรงเรียน 

1.คุณลักษณะของนักเรียนท่ี 
  แสดงออกตามเอกลักษณ�และอัต 
  ลักษณ�ของโรงเรียน 

4.7 สร)างเครือข5ายความร5วมมือในการ 
    ให)ความช5วยเหลือนักเรียนเพ่ือ 
    สร)างภูมิคุ)มกันทางสังคม 

1.จํานวนเครือข5ายความร5วมมือใน 
   การให)ความช5วยเหลือนักเรียน 
2.จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมระดม 
   สมองเพ่ือหาแนวทางในการ 
   แก)ป7ญหาพฤติกรรมท่ีไม5พึง 
   ประสงค�ของผู)เรียน 
3.จํานวนนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม5พึง 
   ประสงค�ลดน)อยลง 
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ตารางท่ี 27 กลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประเด็น
กลยุทธ�ท่ี 2 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงด)านการพัฒนาบุคลากรสู5ความเป9นมืออาชีพ  

 
ประเด็นยุทธ�ท่ี 2 การบริหารการเปล่ียนแปลงด�านการพัฒนาบุคลากรสู�ความเปLนมืออาชีพ  

กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 
1. สร)างผู)บริหารมืออาชีพ  1.1 สร)างผู)บริหารโรงเรียนให)เป9นผู)นํา 

    ในการเปลี่ยนแปลง 
1.คุณลักษณะของผู)บริหารมีท่ี   

ลักษณะเป9นผู)นําในการเปลี่ยนแปลง   
ได)แก5 มีวิสยัทัศน�  มีความสามารถ
ในการสื่อสารเพ่ือนําเสนอวิสัยทัศน� 
เป9นบุคคลท่ีมคีวามน5าเช่ือถือ เป9น
บุคคลท่ีมีความกล)าในการตัดสินใจ 
มีจิตสาํนึกและเช่ือมั่นต5อการ
เปลี่ยนแปลง และนําองค�กรไปสู5   
การเปลีย่นแปลงในทางท่ีดีข้ึน 

2. พัฒนาขีดความสามารถของ 
   บุคลากรเพ่ือรองรับการ 
   เปลี่ยนแปลง 

2.1 พัฒนาระบบการคัดเลือกเพ่ือให) 
     ได)บุคลากรท่ีมคีวามรู) 
     ความสามารถ  

1.มีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรท่ีมี 
   ความหลากหลาย 
 

2.2 กําหนดคุณลักษณะและทักษะท่ี 
     จําเป9นของบุคลากรเพ่ือรองรบั 
     การเปลี่ยนแปลง 

1.คุณลักษณะและทักษะท่ีจําเป9นของ 
   บุคลากรเพ่ือรองรับการ 
   เปลี่ยนแปลง ประกอบด)วย  
   สมรรถนะ การมุ5งผลสัมฤทธ์ิ   
   การบริการดี การทํางานเป9นทีม  
   จริยธรรม และการสั่งสมความ 
   ชํานาญในอาชีพ 

2.3 สนับสนุนให)บุคลากรท่ีมีความรู) 
     ความสามารถจากคณะต5าง ๆ ใน 
     มหาวิทยาลัยให)มาปฏบัิติการสอน 
     ท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏ  

1.จํานวนบุคลากรท่ีมีความรู) 
   ความสามารถจากคณะต5าง ๆ  
   ท่ีมาสอนในโรงเรียนสาธิต 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2.4 ส5งเสริมให)บุคลากรเข)าร5วมอบรม  
     สัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา 
     องค�ความรู)ให)เป9นป7จจุบัน  

1.ร)อยละของการเข)าร5วมอบรม  
   สัมมนา ศึกษาดูงาน 
2.ร)อยละของการประยุกต�ใช)องค� 
   ความรู)ท่ีได)จากการอบรม สัมมนา  
   ศึกษาดูงาน 
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ตารางท่ี 27 กลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประเด็น
กลยุทธ�ท่ี 2 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงด)านการพัฒนาบุคลากรสู5ความเป9นมืออาชีพ (ต5อ)  

                  

กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 
3.สร)างครูมืออาชีพเพ่ือก)าวสู5การ 
   จัดการเรียนรู)ในศตวรรษท่ี 21  
 

3.1 ครผูู)สอนใช)เทคนิคกระบวนการ 
     จัดการเรียนรู)ในช้ันเรียนท่ีมีความ 
     หลากหลาย  

1.ร)อยละของครูผู)สอนท่ีการใช) 
   เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู) 
   ในช้ันเรียนท่ีมีความหลากหลาย  
   เช5น ครูเป9นศูนย�กลาง นักเรียน 
   เป9นศูนย�กลาง การจับคู5เรียน  
   เรียนโดยกระบวนการกลุ5ม และ 
   เรียนเดี่ยว 
2.ผู)เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี 
   สูงข้ึน  

3.2 มีการใช)เทคโนโลยโีดยการสอน 
     ผ5าน Google Application 

1.จํานวนรายวิชาท่ีมีการสอนโดย 
   ผ5าน Google Application 
2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

3.3.เพ่ิมขีดความสามารถในด)าน 
     ทักษะภาษาให)กับบุคลากร 

1.ร)อยละของบุคลากรท่ีมีทักษะ 
   ภาษาอยู5ในระดับดีจากการทดสอบ 
   เพ่ือวัดระดบัความสามารถทางภาษา 
   จากสถาบันภาษานานาชาติ 

3.4 ส5งเสริมชุมชนการเรียนรู)ทาง 
     วิชาชีพ  

1.ร)อยละของความร5วมมือของครูใน 
   การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา 
   ศักยภาพของผู)เรียน 
2.ร)อยละของการปรับแผนการ 
   จัดการเรียนรู)เพ่ือให)เหมาะสมกับ 
   บริบทของผู)เรียน 

4.ส5งเสริมความก)าวหน)าในอาชีพ 
   ให)กับบุคลากร 

4.1 เพ่ิมอัตราบรรจุบุคลากรของ 
     โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏให)เป9นพนักงาน 
     งบประมาณแผ5นดิน  

1.ร)อยละของบุคลากรโรงเรียนสาธิต 
   สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีได)รับ 
   การบรรจุให)เป9นพนักงาน    
   งบประมาณแผ5นดิน  

4.2.เร5งรัดให)มหาวิทยาลัยจัดทํา 
     ประกาศการเข)าสู5ตําแหน5ง 
     วิชาการของบุคลากรสายการสอน  
     และสายสนับสนุน 

1.มีการจัดทําประกาศการเข)าสู5 
   ตําแหน5งวิชาการของบุคลากรสาย 
   การสอนและสายสนับสนุน  
2.ร)อยละของบุคลากรท่ีได)รับ 
   ตําแหน5งทางวิชาการ  
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ตารางท่ี 27 กลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประเด็น
กลยุทธ�ท่ี 2 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงด)านการพัฒนาบุคลากรสู5ความเป9นมืออาชีพ (ต5อ)  

                  

กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 
5. ส5งเสริมและสนับสนุนการสร)าง 
   องค�ความรู)ด)วยการวิจัย 

5.1.ส5งเสรมิสนับสนุนให)บุคลากร 
     ทําวิจัยเพ่ือนํามาใช)ในด)านการ 
     พัฒนาการจัดการเรยีนรู) 
 

1.ร)อยละของงานวิจัย 
2.ร)อยละของงบประมาณท่ีสนับสนุน 
   การทําวิจัย 
3.ร)อยละของงานวิจัยท่ีนํามาใช)ใน 
   การพัฒนากระบวนการจัดการ 
   เรียนรู) 
4.ร)อยละของการนําเสนอผลงานวิจัย 
   ในเวทีระดับประเทศ 
5.จํานวนบทความ/งานวิจัยท่ีได)รับ 
   การตีพิมพ�จากฐานข)อมูล TCI 

6. ส5งเสริมการให)บริการวิชาการสู5 
   ชุมชน 

6.1 นําองค�ความรู)ท่ีได)จากการวิจยัไป 
     ใช)ในการจัดบริการวิชาการสู5 
     สังคม  

1.จํานวนโครงการบริการสู5สังคม 
2. ร)อยละของผู)เข)าร5วมโครงการได) 
    นําองค�ความรู)ไปประโยชน�ในชีวิต 
    ประจําวัน  
3.จํานวนความพึงพอใจของผู)เข)าร5วม 
   โครงการ 

 
ตารางท่ี 28 กลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประเด็น

กลยุทธ�ท่ี 3 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงด)านการพัฒนาองค�กรสู5ความโปร5งใส 
  
ประเด็นยุทธ� 3 การบริหารการเปลี่ยนแปลงด)านการพัฒนาองค�กรสู5ความโปร5งใส  

กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 
1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการ 
   บริหารงบประมาณ  
 

1.1 ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ให) 
     เอ้ือต5อการกระจายอํานาจในด)าน 
      การบริหารงบประมาณ 

1.จํานวนระเบียบ ประกาศท่ีได)รับ 
   การแก)ไขเพ่ือการกระจายอํานาจ 
   ในด)านการบริหารงบประมาณ 

1.2 พัฒนาฐานข)อมูลและการบริหาร 
     งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.ร)อยละของการใช)ประโยชน�ของ 
   ฐานข)อมูลเพ่ือการบริหาร 
   งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.3 สร)างระบบการตรวจสอบติดตาม 
     และประเมินประสิทธิภาพการใช) 
     จ5ายงบประมาณ 

1.ระบบการตรวจสอบติดตามและ 
  ประเมินประสิทธิภาพการใช)จ5าย 
  งบประมาณ 
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ตารางท่ี 28 กลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประเด็น
กลยุทธ�ท่ี 3 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงด)านการพัฒนาองค�กรสู5ความโปร5งใส (ต5อ) 

  

กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 
 1.4 การจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนา 

    การศึกษา 
1.จํานวนเงินกองทุน 
2.ร)อยละของเงินกองทุนท่ีใช)ในการ   
  จัดสรรเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

1.5 มอบทุนการศึกษาให)กับนักเรียน 
     ท่ีมีความสามารถในด)านต5าง ๆ  

1.จํานวนนักเรียนท่ีได)รับ 
   ทุนการศึกษา 
2.จํานวนเงินทุนการศึกษา 
3.ร)อยละของความพึงพอใจของ 
   นักเรียนท่ีได)รับทุนการศึกษา 

2. การพัฒนาเครือข5ายความ 
   ร5วมมือท้ังภายในและภายนอก 
   เพ่ือสร)างความเข)มแข็งให)กับ 
   องค�กร 

2.1 ส5งเสริมความร5วมมือระหว5าง 
     โรงเรียนสาธิตกับคณะครุศาสตร� 
     ในการสร)างความเข)มแข็งให)กับ    
     โรงเรียนสาธิตเพ่ือเป9นโรงเรียน 
     ต)นแบบการค)นคว)า วิจัย และ 
     การสร)างนวัตกรรมทางการศึกษา 

1.จํานวนนักศึกษาท่ีมาฝDก 
   ประสบการณ�และสังเกตการสอน 
2.ร)อยละของความพึงพอใจของผู)มา 
   ฝDกประสบการณ�และสังเกต 
   การสอน 
3.ประโยชน�ท่ีนักศึกษาและโรงเรียน 
   ได)รับในการฝDกประสบการณ� 

2.2 สร)างความร5วมมือกับหน5วยงาน 
     ภายนอกในการใช)โรงเรียนสาธิต 
     เป9นแหล5งค)นคว)า ทดลองและ 
     สร)างนวัตกรรมทางการศึกษา 

1.จํานวนครั้งท่ีหน5วยงานภายนอกใช) 
   โรงเรียนสาธิตเป9นแหล5งใน 
   การศึกษา /ทดลอง/ วิจัย/สร)าง 
   นวัตกรรมทางการศึกษา 
2.จํานวนงานวิจัย/การค)นคว)า  
   ทดลอง/การสร)างนวัตกรรมทาง 
   การศึกษาท่ีหน5วยงานภายนอกมา 
   ใช)สถานท่ีของโรงเรียนสาธิต 
3.ร)อยละของงานวิจัย/การค)นคว)า  
   ทดลอง/การสร)างนวัตกรรมทาง 
   การศึกษาท่ีนําไปใช)ประโยชน�   
4.ความพึงพอใจของผู)มาใช)บริการ 

2.3.สร)างเครือข5ายความร5วมมือ 
     ระหว5างโรงเรียน ศิษย�เก5า และ 
     ชุมชน 

1.จํานวนเครือข5ายความร5วมมือระหว5าง 
   โรงเรียน ศิษย�เก5า และชุมชน 
2.ร)อยละของกิจกรรมท่ีเสริมสร)าง 
   ความสามัคคีและความผูกพัน 
   ระหว5างโรงเรียน ศิษย�เก5า และชุมชน 
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กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 
3. ส5งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช)
ในการบริหารงานในโรงเรียนเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ 

3.1 จัดทําข)อมูลและสารสนเทศให)มี 
     ความพร)อมในการใช)งานท้ังด)าน 
     การบริหารและการจัดการเรียนรู) 

1.ร)อยละของการใช)ประโยชน�ข)อมูล 
   สารสนเทศในด)านการบริหาร 
2.ร)อยละของการใช)ประโยชน�ข)อมูล 
   สารสนเทศในด)านการจัดการ 
   เรียนรู) 

3.2 มีการสื่อสารภายในโรงเรียนทุก 
     ด)านในลักษณะ Online Open  
     House 

1.ร)อยละของการสื่อสารภายใน 
   โรงเรียนทุกด)านในลักษณะ  
   Online Open House 

4. สร)างสภาพแวดล)อมท่ีเอ้ือต5อ 
    การเรียนรู) 

4.1 ปรับปรุงสภาพแวดล)อมใน 
     โรงเรียนเพ่ือความสะอาด  
     สะดวก สบายและมีความ 
     ปลอดภัย 

1.ร)อยละของโครงการปรับปรุง 
   ภูมิทัศน� 

4.2 ส5งเสริมการจัดสิง่แวดล)อมภายใน 
     โรงเรียนให)เอ้ือต5อการเรียนรู) 

1.ร)อยละของความพึงพอใจของ 
   ผู)เรียน บุคลากรและ 
   บุคคลภายนอก 

5.สนับสนุนกิจกรรมด)านทํานุบํารุง 
  ศิลปวัฒนธรรม 

 

5.1 การส5งเสรมิทํานุบํารุง 
     ศิลปวัฒนธรรม 
 
 

1.จํานวนโครงการการส5งเสริมทํานุ 
   บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2.ความร5วมมือระหว5างโรงเรียนกับ 
   หน5วยงานภายนอกในการจัด 
   กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.ผลลัพธ�ท่ีเกิดกับโรงเรียนในการ 
   ส5งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5.2 สืบสานและประยุกต�ใช)โครงการ 
     พระราชดําร ิ

1.ร)อยละของเน้ือหาวิชาท่ีเก่ียวข)อง 
   กับโครงการพระราชดําริ 
2.จํานวนโครงการศึกษาดูงาน 
   โครงการพระราชดําริ 
3.ร)อยละของการนําความรู)ท่ีได)จาก 
   โครงการพระราชดําริมา 
   ประยุกต�ใช)  
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กลยุทธ� มาตรการ ตัวช้ีวัด 
6.พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือ 
  สร)างความโปร5งใสให)กับองค�กร   

6.1 การพัฒนาคุณธรรมและความ 
     โปร5งใสในองค�กร  

1.ร)อยละของคะแนนการประเมิน 
   คุณธรรมและความโปร5งใสของการ 
   ดําเนินงานของหน5วยงาน 
2.มีนโยบายการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
3.มีการเปNดเผยข5าวสารข)อมูลให)กับผู) 
   มีส5วนได)เสีย 
4.มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
   อย5างต5อเน่ือง 

6.2 การจัดให)มีระบบการควบคุม 
     ภายใน และการบริหาร 
     ความเสี่ยง 
 

1.มีการกําหนดมาตรฐานและข้ันตอน 
  การปฏิบัติงาน 
2.มีระบบการควบคุมภายในและการ 
  บริหารความเสี่ยง 

6.3 สร)างวัฒนธรรมคุณภาพเพ่ือ 
    พัฒนาองค�กร 

1.บุคลากรนําวิสัยทัศน� พันธกิจ  
   วัตถุประสงค�และค5านิยมเชิง 
   คุณภาพมาเป9นแนวทางในการ 
   ปฏิบัติงาน 
2.มีกระบวนการพัฒนาระบบการ 
  ทํางานให)มีประสิทธิภาพ  
3.ร)อยละของการดําเนินงานท่ีเปNด 
  โอกาสให)ผู)มีส5วนได)ส5วนเสียร5วม 
  แสดงความคิดเห็น  
4.จัดให)มีระบบการติดตามและ 
  ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5.ผ5านการประเมินจากสํานักงาน 
  รับรองมาตรฐานและประเมิน 
  คุณภาพการศึกษา  
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ตารางที่  29 การพัฒนากลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 

การยกร�างครั้งที่ 1 การยกร�างครั้งที่ 2 กลยุทธ�การบริหารเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นกลยุทธ� กลยุทธ� ประเด็นกลยุทธ� กลยุทธ� ประเด็นกลยุทธ� กลยุทธ� 

1  การพัฒนา
ศักยภาพทางด)าน
วิชาการสู5ความเป9น
สากล 
 

1.การพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู)ในรูปแบบ          
บูรณาการเพื่อให)ทันกับ
ความก)าวหน)าและ            
การเปลีย่นแปลงทาง
วิทยาศาสตร�เทคโนโลยี และ
สังคม 
2.ปรับเปลีย่นกระบวนทัศน�ใน
การจัดการเรยีนรู)เพื่อให)
สอดคล)องกับทักษะการเรยีนรู)
ในศตวรรษที่ 21 
3.สร)างกระบวนการกล5อมเกลา
ผู)เรยีนสู5ความเป9นพลเมืองโลก 
4.ส5งเสรมิการให)บริการวิชาการ
สู5ชุมชน 
5.สนับสนุนกิจกรรมด)านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.สร)างเครือข5ายความร5วมมือ
เพื่อพัฒนาศักยภาพด)านวิชาการ 

1.การพัฒนาศักยภาพ
ทางด)านวิชาการสู5ความ
เป9นสากล 

1.การพัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรียนรู)ในรูปแบบบูรณาการเพื่อให)
ทันกับความก)าวหน)าและการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร� 
เทคโนโลยีและ สังคม 
2.ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน�ในการ
จัดการเรียนรู) เพื่อให)สอดคล)องกับ
ทักษะการเรียนรู)ใน 
ศตวรรษที่ 21 
3.สร)างเครือข5ายความร5วมมือเพื่อ
พัฒนาศักยภาพด)านวิชาการ 

1.การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงด)านการ
พัฒนาองค�ความรู)สู5
มาตรฐานสากล 

1.การพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู)ในรูปแบบบูรณา
การเพื่อให)สอดคล)องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร� 
เทคโนโลย ีและสังคม 
2.ปรับเปลีย่นกระบวนทัศน�ใน
การจัดการเรยีนรู)เพื่อให)
สอดคล)องกับทักษะการเรยีนรู)
ในศตวรรษที่ 21 
3.สร)างเครือข5ายความร5วมมือ
เพื่อพัฒนาศักยภาพด)านวิชาการ 
4.เสริมสร)างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค�ของผู)เรียนสู5ความเป9น
พล��ก 
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ตารางที่  29 การพัฒนากลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ต5อ) 
 

การยกร�างครั้งที่ 1 การยกร�างครั้งที่ 2 กลยุทธ�การบริหารเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นกลยุทธ� กลยุทธ� ประเด็นกลยุทธ� กลยุทธ� ประเด็นกลยุทธ� กลยุทธ� 

2 .การบริหาร
จัดการงบประมาณ
ให)เกิดประสิทธิภาพ 

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารงบประมาณ  

 

2.สร)างความร5วมมือเพื่อ
ส5งเสริมงานด)าน
ปกครองและกิจกรรม
นักเรีย 

1.เสริมสร)างคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค�ของผู)เรียนสู5ความ
เป9นพลโลก 

2.การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงด)านพัฒนา
บุคลากรสู5ความเป9นมือ
อาชีพ 

1. สร)างผู)บริหารมืออาชีพ 
2. พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
3.สร)างครมูืออาชีพเพื่อก)าวสู5การ
จัดการเรียนรู)ในศตวรรษที่ 21  
4. ส5งเสรมิความก)าวหน)าในอาชีพ
ให)กับบุคลากร 
5. ส5งเสรมิและสนับสนุนการสร)าง
องค�ความรู)ด)วยการวิจัย 
6. ส5งเสรมิการให)บริการวิชาการสู5
ชุมชน 

3.การสร)างแรงจูงใจ
และส5งเสรมิ
ความก)าวหน)าใน
ด)านวิชาชีพให)กับ
บุคลากร 

1.สร)างครมูืออาชีพเพื่อก)าวสู5
การจัดการเรยีนรู)ในศตวรรษ
ที่ 21 
2.พัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

3.การสร)างแรงจูงใจและ
ส5งเสริมความก)าวหน)า
ให)กับบุคลากรทาง
การศึกษา 

1. สร)างผู)บริหารมืออาชีพ 
2.พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
3.สร)างครูมืออาชีพเพื่อก)าวสู5
การจัดการเรียนรู)ในศตวรรษที่ 21 

3.การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงด)านการ
พัฒนาองค�กรสู5ความ
โปร5งใส 

1 การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณ  
2.การพัฒนาเครือข5ายความร5วมมอื
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อสร)าง
ความเข)มแข็งให)กับองค�กร 
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ตารางที่  29 การพัฒนากลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  (ต5อ) 
 

การยกร�างครั้งที่ 1 การยกร�างครั้งที่ 2 กลยุทธ�การบริหารเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นกลยุทธ� กลยุทธ� ประเด็นกลยุทธ� กลยุทธ� ประเด็นกลยุทธ� กลยุทธ� 

 3.ส5งเสรมิการนําเทคโนโลยมีาใช)
ในการบริหารงานในโรงเรยีน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
4.ส5งเสรมิและสนับสนุนการ
สร)างองค�ความรู)ด)วยการวิจัย 
5.ส5งเสรมิความก)าวหน)าวิชาชีพ 
ให)กับบุคลากร 

 4.ส5งเสรมิความก)าวหน)าในอาชีพ
ให)กับบุคลากร 
5.ส5งเสริมและสนับสนุนการสร)าง
องค�ความรู)ด)วยการวิจัย 
6. ส5งเสรมิการให)บริการวิชาการสู5
ชุมชน 

 3. ส5งเสรมิการนําเทคโนโลยีมา
ใช)ในการบริหารงานในโรงเรียน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

4. สร)างสภาพแวดล)อมที่เอื้อต5อ
การเรยีนรู) 
5. สนับสนุนกิจกรรมด)านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
สร)างความโปร5งใสให)กับองค�กร 

4.การอํานวยการ
สนับสนุนระบบ
บริหารจัดการใน
โรงเรียน  

1. การพัฒนาเครือข5ายความ
ร5วมมือทั้งภายในและภายนอก
เพื่อสร)างความเข)มแข็งให)กับ
องค�กร 
2.สร)างผู)บริหารมืออาชีพ 
3.สร)างสภาพแวดล)อมที่เอื้อต5อ
การเรยีนรู) 
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
สร)างความโปร5งใสให)กับองค�กร   

4.ผลักดันให)โรงเรยีน
สาธิตเป9นแหล5งฝDก
ประสบการณ�วิชาชีพ 
และสร)างนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

 

1 .การ พัฒนาเครื อข5 ายความ
ร5วมมือทั้ง ภายในและภายนอก 
เ พื่อสร) างความเข)มแข็งให) กับ
องค�กร 
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ตารางที่  29 การพัฒนากลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ต5อ) 
 

การยกร�างครั้งที่ 1 การยกร�างครั้งที่ 2 กลยุทธ�การบริหารเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นกลยุทธ� กลยุทธ� ประเด็นกลยุทธ� กลยุทธ� ประเด็นกลยุทธ� กลยุทธ� 

  5.นับสนุนระบบบริหาร
จัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณ 
2. ส5งเสรมิการนําเทคโนโลยี มาใช)
ในการบริหารงานในโรงเรยีนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ 
3.การบริหารจัดการการใช)พื้นที่ให)
เกิดประโยชน�สูงสุด 
4.สนับสนุนกิจกรรมด)านทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม 

  

  6.เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานด)วยระบบ
คุณภาพ   

1.พัฒนาระบบบริหาร จัดการเพื่อ
สร)างความโปร5งใสให)กับองค�กร   
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SWOT                                                                           SWOT 
สภาพแวดล)องภายใน                                                                สภาพแวดล)องภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 22  ข้ันตอนการสร)างกลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรยีนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 1 
การบริหารการเปล่ียนแปลงด)านการ
พัฒนาองค�ความรู)สู5มาตรฐานสากล 

ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 2 
การบริหารการเปล่ียนแปลงด)าน

พัฒนาบุคลากรสู5ความเป9นมอือาชีพ 

 

ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 3 
การบริหารการเปล่ียนแปลงด)าน
การพัฒนาองค�กรสู5ความโปร5งใส 

 

4 กลยุทธ�  
1.การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู)ใน
รูปแบบบูรณาการเพ่ือให)สอดคล)องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี 
และสังคม 
2.ปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน�ในการจัดการ
เรียนรู)เพ่ือให)สอดคล)องกับทักษะการเรียนรู)
ในศตวรรษที่ 21 
3.สร)างเครือข5ายความร5วมมือเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพด)านวิชาการ 
4.เสริมสร)างคุณลักษณะอันพึงประสงค�ของ
ผู)เรียนสู5ความเป9นพลโลก 

6 กลยุทธ� 
1. สร)างผู)บริหารมืออาชีพ 
2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
3.สร)างครูมืออาชีพเพ่ือก)าวสู5การจัดการ
เรียนรู)ในศตวรรษที่ 21  
4. ส5งเสริมความก)าวหน)าในอาชีพให)กับ
บุคลากร 
5. ส5งเสริมและสนบัสนนุการสร)างองค�ความรู)
ด)วยการวิจัย 
6. ส5งเสริมการให)บริการวิชาการสู5ชุมชน 

6 กลยุทธ� 
1 การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณ  
2.การพัฒนาเครือข5ายความร5วมมือท้ังภายใน
และภายนอกเพ่ือสร)างความเข)มแข็งให)กับ
องค�กร 
3. ส5งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช)ในการ
บริหารงานในโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

4. สร)างสภาพแวดล)อมท่ีเอื้อต5อการเรียนรู) 
5. สนับสนุนกิจกรรมด)านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
6.พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสร)างความ
โปร5งใสให)กับองค�กร 

 21 มาตรการ 13 มาตรการ 17 มาตรการ 

44 ตัวช้ีวัด 25 ตัวช้ีวัด 39 ตัวช้ีวัด 

 

����	
��� 

����ก�� 

���������� 



211 

 
บทท่ี  5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาบริบทของการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต/อการบริหารการศึกษาในโรงเรียน
สาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) เพ่ือศึกษาป1จจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลต/อการเปลี่ยนแปลงใน
โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏและ 3) เพื่อพัฒนากลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงใน
โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 การวิจัยครั้งนี้เป4นการเก็บรวบรวมข6อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ซ่ึงผู6วิจัยได6
เก็บรวบรวมข6อมูลจากการวิเคราะห�เอกสารและการสัมภาษณ�ผู6บริหารโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 14 คน เครื่องมือท่ีใช6ในการวิจัย ได6แก/ แบบสัมภาษณ�แบบมีโครงสร6าง 
(Structured  Interview) แบบตรวจสอบรายการ (Check List) การสนทนากลุ/มผู6เชี่ยวชาญ (Focus 
Group Discussion) และการสัมมนาอิงผู6เชี่ยวชาญ(Connoisseurship)  
 
สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค�  ดังนี้ 

1. บริบทของการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต/อการบริหารการศึกษาในโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว/าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต/อการบริหารการศึกษาในโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด6วย 

1.1 การเปลี่ยนแปลงด6านโครงสร6าง 
   โครงสร6างการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตส/วนใหญ/แยกออกมาจากคณะครุศาสตร� 
ต้ังเป4นหน/วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท/าคณะ การบริหารงานข้ึนตรงกับอธิการบดี มีจํานวนท้ังสิ้น 6 โรงเรียน 
ประกอบด6วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ6าน
สมเด็จเจ6าพระยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ�  การจัดโครงสร6างแบบนี้ทําให6เกิดความคล/องตัวในด6านการบริหาร และเป4นการกระจาย
อํานาจการบริหารท้ังด6านงบประมาณและบุคลากร 
   ส/วนโรงเรียนสาธิตท่ีสังกัดคณะครุศาสตร�หรือหน/วยงานที่เทียบเท/า มีจํานวน 
4 โรงเรียนประกอบด6วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนสาธิต
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค� และโรงเรียนมัธยมสาธิต
วัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครซ่ึงสังกัดวิทยาลัยการฝ\กหัดครู การบริหารงานของ
โรงเรียนสาธิตกลุ/มนี้จะต6องผ/านคณะครุศาสตร�ก/อนจึงสามารถเสนอเรื่องถึงอธิการบดี ซ่ึงทําให6เกิด
ความล/าช6าและไม/มีความคล/องตัวในด6านการบริหาร 

1.2 การเปลี่ยนแปลงด6านบุคลากร 
   โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏในอดีตบุคลากรส/วนใหญ/จะเป4นอาจารย�
ท่ีสังกัดคณะครุศาสตร� แต/ในป1จจุบันโรงเรียนสาธิตได6ขยายขนาดใหญ/ข้ึน จึงมีความจําเป4นท่ีจะต6องมี
บุคลากรท่ีอยู/ประจําในโรงเรียนเพ่ือให6การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ประกอบกับภาระหน6าท่ี
ในการดูแลนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต6องดูแลอย/างใกล6ชิด ดังนั้นในป1จจุบันโรงเรียนสาธิตจึง
มีการใช6งบประมาณบํารุงการศึกษาในการจ6างบุคลากรของตนเอง ป1ญหาท่ีตามคือ งบประมาณ
ส/วนใหญ/ของโรงเรียนถูกใช6เป4นค/าจ6างบุคลากร ทําให6เหลืองบประมาณเพ่ือใช6ในการพัฒนาน6อย และ
บุคลากรท่ีสังกัดโรงเรียนสาธิตได6รับการบรรจุเป4นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ/นดินมีจํานวนน6อย 
ทําให6เกิดความไม/ม่ันคงในอาชีพ ดังนั้นจึงมีบุคลากรจํานวนหนึ่งการลาออกเพ่ือไปบรรจุเป4นข6าราชการ 
ส/งผลต/อการบริหารงานด6านบุคคลของโรงเรียน ในป1จจุบันโรงเรียนสาธิตจะมีบุคลากร จําแนกได6 6 
ประเภท ได6แก/ 1) บุคลากรของโรงเรียนสาธิตท่ีจ6างด6วยงบประมาณบํารุงการศึกษา เป4นอัตราอาจารย�
ประจําโรงเรียนสาธิต 2) บุคลากรของโรงเรียนสาธิตท่ีจ6างด6วยงบประมาณแผ/นดิน 3) อาจารย�พิเศษ 
4) อาจารย�เกษียณอายุ 5) อาจารย�จากมหาวิทยาลัย และ 6) อาจารย�ผู6สอนท่ีบริษัทเป4นผู6จัดหามาให6 

1.3 การเปลี่ยนแปลงด6านงบประมาณ 
   งบประมาณของโรงเรียนสาธิตส/วนใหญ/จะประกอบด6วย 1) งบประมาณบํารุง
การศึกษา เป4นงบประมาณท่ีได6จากค/าบํารุงการศึกษาท่ีเก็บจากนักเรียน โดยงบประมาณในส/วนนี้
โรงเรียนสาธิตต6องส/งให6มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินงบประมาณให6โรงเรียนสาธิต ร6อยละ 
80 ส/วนท่ีเหลืออีกร6อยละ 20 มหาวิทยาลัยจะหักเข6าส/วนกลางเป4นค/าสาธารณูปโภค โดยงบประมาณ
ในส/วนนี้โรงเรียนส/วนใหญ/จะใช6เป4นค/าจ6างบุคลากรของโรงเรียน ทําให6เหลือเป4นงบประมาณ
ดําเนินงานค/อนข6างน6อย  2) งบประมาณแผ/นดิน เป4นงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรร
ให6กับโรงเรียนสาธิตใน 5 กิจกรรม กล/าวคือ การจัดการเรียนการสอน  หนังสือเรียน  อุปกรณ�การเรียน  
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู6เรียน โดยงบประมาณในส/วนนี้ต6องใช6ให6ตรงกับวัตถุประสงค� 
และขั้นตอนในการเบิกจ/ายมีหลายขั้นตอน ทําให6ต6องใช6เวลาในการดําเนินการ 3) งบประมาณจาก
สมาคมผู6ปกครองเป4นงบประมาณท่ีสมาคมเป4นผู6จัดหาและมอบให6กับโรงเรียนเพ่ือดําเนินกิจกรรมใน
ด6านต/าง ๆ การใช6จ/ายงบประมาณในส/วนนี้โรงเรียนต6องทําเรื่องขออนุมัติจากสมาคม 4) กองทุน 
โรงเรียนสาธิตบางแห/งมีการนําเงินท่ีได6จากการรับบริจาคมาจัดต้ังเป4นกองทุน เพ่ือความสะดวกในการ
บริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนเป4นผู6ดูแล และจัดสรรงบประมาณให6กับโรงเรียน
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เพ่ือดําเนินกิจกรรมต/าง ๆ 5) รายได6อ่ืน ๆ เช/น เงินบริจาค เป4นเงินท่ีผู6ปกครองและชุมชนบริจาค
ให6กับโรงเรียนเพ่ือนําไปใช6ในกิจกรรมต/าง ๆ นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตบางแห/งมีรายได6จากกิจการ
สหการของโรงเรียน รวมท้ังรายได6ท่ีโรงเรียนจัดกิจกรรมต/าง ๆ เช/น ราตรีสโมสร  โบวลิ่งการกุศล เป4นต6น 

1.4 การเปลี่ยนแปลงด6านกระบวนการจัดการเรียนรู6 
     โรงเรียนสาธิตส/วนใหญ/มีการจัดการเรียนการเรียนรู6ท่ีเน6นทางด6านคณิตศาสตร�
และวิทยาศาสตร�เป4นหลัก  โดยหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตยึดตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีการเพ่ิมเติมเนื้อหาวิชาในส/วนท่ีเป4นวิชาเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต6นโรงเรียนสาธิตมีการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แต/จะสอนเนื้อหาจบตั้งแต/ภาคเรียนที่ 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปaท่ี 3 ส/วนในภาคเรียนท่ี 2 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปaท่ี 3 โรงเรียนจะสอนพิเศษท่ีเน6นให6นักเรียนไป
สอบแข/งขัน  ขณะท่ีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตส/วนใหญ/
จะเน6นแผนการเรียนทางด6านวิทยาศาสตร� และคณิตศาสตร� เพื่อให6สอดคล6องกับความต6องการ
แรงงานในระดับประเทศ และสอดคล6องกับความรู6ความสามารถของบุคลากรในโรงเรียน ประกอบกับ
นักเรียนท่ีเรียนทางด6านวิทยาศาสตร� และคณิตศาสตร�จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงกว/านักเรียนท่ี
เรียนทางด6านภาษา นอกจากนี้การจัดหลักสูตรท่ีเน6นทางด6านวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�สอดคล6อง
กับการจัดการเรียนรู6ในรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM)  สําหรับหลักสูตรการจัดการเรียนรู6ท่ีเน6นเนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� จะใช6ชื่อเรียกที่แตกต/างกันส/วนใหญ/จะใช6ชื่อว/าหลักสูตร Gifted หรือ
หลักสูตรพิเศษ บางโรงเรียนใช6หลักสูตร Gifted ของสถาบันส/งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
(สสวท.) มีการลงนามความร/วมมือระหว/างโรงเรียนกับสถาบันส/งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี (สสวท.) รวมท้ังมีการจัดอบรมให6กับบุคลากรของโรงเรียนเพ่ือเตรียมความพร6อมในการจัด
หลักสูตรดังกล/าว ขณะเดียวกันโรงเรียนสาธิตได6ให6ความสําคัญในการเข6าสู/ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนโดยเน6นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะให6กับนักเรียน ท้ังนี้นักเรียนโรงเรียนสาธิต
จะได6เรียนภาษาอังกฤษกับครูไทย ครูต/างชาติท่ัวไป และครูภาษาอังกฤษท่ีเป4นเจ6าของภาษา เพ่ือให6
เกิดความหลากหลายในด6านการเรียนรู6  

   นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมที่เกี่ยวข6องกับอาเซียน เช/น ชมรมภาษา
อาเซียน การจัดกิจกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู6นอกเหนือจากในชั้นเรียน ท่ีสําคัญโรงเรียน
สาธิตส/งเสริมกระบวนการเรียนรู6ให6กับนักเรียนโดยผ/านการทํากิจกรรม เช/น การทํากิจกรรมใน
โรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปaท่ี 4 จะเรียนรู6ผ/านรุ/นพ่ีคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปaท่ี 5 นอกจากนี้
โรงเรียนสาธิตบางแห/งจะมีการจัดกิจกรรมการเข6าค/าย เช/น ค/ายคณิตศาสตร� ค/ายผู6นํา โดยมี
จุดมุ/งหมายเพื่อให6นักเรียนได6เรียนรู6เกี่ยวกับการวางแผน การทํางานตามแผน และการคิดแบบ
สร6างสรรค� รวมท้ังการจัดการเรียนรู6ตามนโยบายของรัฐบาล เช/น นโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู6  
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นอกเหนือจากนี้โรงเรียนสาธิตมีเครือข/ายความร/วมมือโดยการส/งนักเรียนไปศึกษาท่ีต/างประเทศ
ในช/วงปhดภาคเรียน   

1.5 การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการคัดเลือกนักเรียน 
   โรงเรียนสาธิตมีวิธีการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความหลากหลาย เนื่องจากไม/ต6อง
ดําเนินการตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเหมือนโรงเรียนท่ีสังกัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนั้น
โรงเรียนสาธิตจึงมีวิธีการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีการสอบคัดเลือกโดยวิธีปกติ และการสอบคัดเลือก
ผ/านระบบออนไลน� รวมท้ังมีการให6โควตานักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี โควตานักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษในด6านต/าง ๆ ทั้งนี้นักเรียนที่ได6โควตาจะได6สิทธิในการเข6าศึกษาต/อ แต/ไม/ได6รับการยกเว6น
ค/าบํารุงการศึกษา 

1.6 การเปลี่ยนแปลงด6านพฤติกรรมนักเรียน 
   นักเรียนโรงเรียนสาธิตส/วนใหญ/มีพื้นฐานทางครอบครัวดี ดังนั้นป1ญหาของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตจะมีไม/มากเหมือนกับโรงเรียนอ่ืน ๆ สําหรับป1ญหาท่ีพบบ/อย คือ ป1ญหาการใช6
โทรศัพท�มือถือของนักเรียนในเวลาเรียน และป1ญหาการแสดงความคิดเห็นผ/านสื่อสังคมออนไลน�
ท่ีไม/เหมาะสม และขาดวิจารณญาณ  ซ่ึงในเรื่องนี้ทางโรงเรียนสาธิตได6ดําเนินการแก6ไขอย/างต/อเนื่อง 

2. ป1จจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลต/อการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏ สรุป ได6ดังนี้ 

2.1 ป1จจัยภายในท่ีมีผลต/อการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผู6วิจัยใช6การวิเคราะห�คุณลักษณะขององค�การ 7 ประการของ McKinney (McKinney 7-S  Framework)   
สรุปได6ดังนี้  

2.1.1 กลยุทธ�ขององค�การ จากการศึกษากลยุทธ�ของโรงเรียนสาธิตพบความ
สอดคล6องในด6านของกลยุทธ� ดังนี้ กลยุทธ�ท่ี 1 การจัดการศึกษาให6ได6มาตรฐาน โดยกลยุทธ�นี้โรงเรียน
สาธิตให6ความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให6สอดคล6องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึน กลยุทธ�ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพของผู6เรียน ท้ังนี้โรงเรียนสาธิตมีการสร6างนักเรียนให6มีคุณลักษณะ
ท่ีโดดเด/นในด6านการแสดงออกท่ีสร6างสรรค� มีภาวะผู6นํา มีการทํางานเป4นทีม มีความเชื่อม่ันในตนเองสูง 
รวมท้ังมีการจัดการเรียนรู6และจัดกิจกรรมพัฒนาผู6เรียนให6มีลักษณะอันพึงประสงค�ตามมาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ และส/งเสริมค/านิยม 12 ประการของรัฐบาล กลยุทธ�ท่ี 3 พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา โรงเรียนสาธิตให6ความสําคัญในการพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษาโดยมีมุมมองท่ีว/าถ6า
บุคลากรมีความรู6 ความสามารถ และความรับผิดชอบต/อหน6าท่ีย/อมทําให6กระบวนการจัดการเรียนรู6
ประสบความสําเร็จ  ท้ังนี้โรงเรียนสาธิตมีกลยุทธ�ท่ีจะผลักดันให6บุคลากรของโรงเรียนมีความม่ันคง
ในอาชีพโดยการบรรจุให6เป4นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ/นดิน กลยุทธ�ท่ี 4 ด6านฝ\กประสบการณ�
วิชาชีพครู กลยุทธ�นี้มีความสําคัญกับโรงเรียนสาธิตเป4นอย/างมาก เพราะท่ีมาของโรงเรียนสาธิต คือ 
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แหล/งปฏิบัติการทางวิชาชีพให6กับนักศึกษาในคณะครุศาสตร�  กลยุทธ�ที่ 5 ส/งเสริมการทําวิจัย
และสร6างนวัตกรรมทางการศึกษา ท้ังนี้เนื่องจากกลยุทธ�ด6านวิจัยเป4นกลยุทธ�ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทุกแห/งท่ีต6องดําเนินการตามพันธกิจ  กลยุทธ�ที่ 6 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หน6าท่ีประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห/ง คือ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นโรงเรียนสาธิตในฐานะท่ีเป4นหน/วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยจึงต6องมีกลยุทธ�ใน
ด6านนี้  กลยุทธ�ท่ี 7 การให6บริการวิชาการแก/ชุมชน ซึ่งการให6บริการวิชาการแก/ชุมชนเป4นพันธกิจ
ประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โรงเรียนสาธิตจึงต6องให6บริการในด6านนี้เพ่ือให6สอดคล6องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย กลยุทธ�ที่ 8 ส/งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนด6วยหลักธรรมาภิบาล 
โรงเรียนสาธิตในฐานะท่ีเป4นหน/วยงานภาครัฐมีความจําเป4นอย/างยิ่งท่ีจะต6องบริหารงานให6เกิดความ
โปร/งใส เน6นการมีส/วนร/วมของผู6มีส/วนได6เสีย การดําเนินงานตามหลักกฎหมาย กลยุทธ�ท่ี 9 กลยุทธ�
ส/งเสริมความสัมพันธ�กับชุมชน เพราะการบริหารในยุคป1จจุบันโรงเรียนสาธิตไม/สามารถดํารงอยู/ได6
ตามลําพัง ดังนั้นจึงจําเป4นอย/างยิ่งท่ีโรงเรียนต6องสร6างเครือข/ายความร/วมมือกับหน/วยงานต/าง ๆ ท้ัง
หน/วยงานภาครัฐ หน/วยงานเอกชน และกลยุทธ�ท่ี 10 ส/งเสริมอัตลักษณ�และเอกลักษณ�ของโรงเรียน 
โดยกลยุทธ�นี้เป4นกลยุทธ�ท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึนมาเพ่ือสร6างลักษณะเด/นของโรงเรียนและลักษณะเด/นของ
นักเรียน โดยความโดดเด/นของโรงเรียนสาธิต ได6แก/ ความโดดเด/นในด6านวิชาการ ที่เน6นด6าน
คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� เทคโนโลยีและภาษาต/างประเทศ  ส/วนลักษณะเด/นของนักเรียน คือ 
กล6าแสงออกในแนวทางท่ีสร6างสรรค� 
              จากการกําหนดกลยุทธ�ของโรงเรียนสาธิตท้ัง 10 กลยุทธ� ส/งผลการเปลี่ยนแปลง
ในโรงเรียน โดยผู6บริหารโรงเรียนมีหน6าที่ต6องผลักดันกลยุทธ�ให6เป4นไปตามเปpาประสงค� โดยอาศัย
ความร/วมมือจากบุคลากรทุกฝqายท่ีเก่ียวข6อง  

2.1.2 โครงสร6างขององค�การ โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการจัด
โครงสร6างในสองลักษณะ คือ โครงสร6างท่ีหนึ่งเป4นโครงสร6างท่ีข้ึนตรงกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
โรงเรียนสาธิตจึงมีฐานะเทียบเท/าคณะในมหาวิทยาลัยโดยมีผู6อํานวยการโรงเรียนเป4นผู6บริหาร  
โครงสร6างท่ีสองโรงเรียนสาธิตเป4นหน/วยงานท่ีสังกัดคณะครุศาสตร�  โดยโรงเรียนสาธิตท่ีมีโครงสร6าง
แบบท่ีสองมีความพยายามท่ีจะปรับเปลี่ยนโครงสร6างให6แยกออกจากคณะเพ่ือให6การบริหารงานข้ึน
ตรงกับอธิการบดี อย/างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนโครงสร6างของโรงเรียนสาธิตจะต6องผ/านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย 
              อย/างไรก็ตามโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร6างเพ่ือให6เกิดความคล/องตัวในการบริหารจัดการและเพ่ือขยายขนาดขององค�การเพ่ือรองรับ
ภาระหน6าท่ีท่ีเพ่ิมข้ึน 
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2.1.3 ระบบการปฏิบัติงาน 
    ระบบการปฏิบัติงานของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจะมีความ
แตกต/างกับระบบการปฏิบัติงานของโรงเรียนทั่วไป (โรงเรียนที่สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน) เนื่องจากโรงเรียนท่ีสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีฐานะเป4นนิติบุคคล ผู6บริหาร
ของโรงเรียนมีอํานาจหน6าท่ีอย/างเต็มท่ี แต/โรงเรียนสาธิตเป4นหน/วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยอํานาจ
การตัดสินใจสูงสุดจึงข้ึนอยู/กับอธิการบดีซ่ึงเป4นผู6บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัย
เป4นนิติบุคคล ดังนั้นระบบปฏิบัติงานของโรงเรียนสาธิตจะสามารถดําเนินการได6เท/าท่ีมหาวิทยาลัย
มอบอํานาจเท/านั้น 
              ด6านระบบงานพัสดุโรงเรียนสาธิตสามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจ6างได6เองถ6า
วงเงินไม/เกิน 500,000 บาท ถ6าวงเงินเกิน  500,000 บาท โรงเรียนสาธิตต6องส/งเรื่องให6งานพัสดุของ
มหาวิทยาลัยเป4นผู6ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ6างให6  เช/นเดียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางโรงเรียน
ต6องใช6ระบบของมหาวิทยาลัยโดยมีสํานักคอมพิวเตอร�เป4นผู6ดําเนินการในด6านการอํานายความสะดวก
ในด6านเครือข/ายต/าง ๆ ดังนั้นโรงเรียนจะดําเนินการเองในด6านการติดต้ังเครือข/ายเพ่ิมเติมจึงเป4นไปได6
ค/อนข6างยาก นอกจากระบบงานทะเบียนและวัดผลท่ีทางโรงเรียนสาธิตสามารถดําเนินการเองได6 ท้ังนี้
สืบเนื่องมาจากการประเมินผลของมหาวิทยาลัยกับระบบการประเมินผลของโรงเรียนสาธิตมีความ
แตกต/างกัน 
              ดังนั้นจะเห็นได6ว/าระบบการปฏิบัติงานบางอย/างเป4นจุดด6อยของการ
บริหารงานในโรงเรียนสาธิต โรงเรียนจึงต6องหาวิธีการแก6ไขป1ญหาดังกล/าวเพื่อให6การบริหารงาน
เป4นไปด6วยความราบรื่น 

2.1.4 บุคลากร 
               โรงเรียนสาธิตมีบุคลากรหลายประเภท โดยบุคลากรหลักของโรงเรียนคือ
อาจารย�และเจ6าหน6าท่ีประจําโรงเรียนสาธิตทั้งที่เป4นข6าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณ
แผ/นดิน พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณบํารุงการศึกษา อาจารย�พิเศษ และอาจารย�ชาวต/างชาติ 
โดยภาพรวมบุคลากรของโรงเรียนสาธิตตําแหน/งอาจารย�จะจบการศึกษาระดับปริญญาโทเป4นหลัก 
และจบวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีสอน รวมท้ังมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตส/งเสริมให6บุคลากรไปศึกษา
ต/อ ไปอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังมีการปรับอัตราเงินเดือนเช/นเดียวกับข6าราชการ ป1ญหาหลัก
ในด6านบุคลากรของโรงเรียนสาธิต คือ บุคลากรในตําแหน/งอาจารย�ส/วนใหญ/จ6างด6วยเงินงบประมาณ
บํารุงการศึกษา ซ่ึงเป4นงบประมาณของโรงเรียนสาธิตเอง ดังนั้นป1ญหาท่ีตามมาคือ งบประมาณส/วนใหญ/
ถูกใช6ในการจ6างอาจารย� ทําให6งบประมาณท่ีเหลือในการพัฒนาโรงเรียนมีน6อย และจากความไม/ม่ันคง
ในอาชีพ เนื่องจากบุคลากรส/วนใหญ/ไม/ได6รับการบรรจุด6วยงบประมาณแผ/นดิน บุคลากรจํานวนหนึ่ง
จึงลาออกไปสอบบรรจุในแต/ละปaเป4นจํานวนมาก  
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2.1.5 ทักษะ ความรู6 ความสามารถ 
               เนื่องจากโรงเรียนสาธิตแต/ละแห/งมีจํานวนบุคลากรค/อนข6างน6อยเม่ือ
เปรียบเทียบกับโรงเรียนทั่วๆ ไป ดังนั้นบุคลากรของโรงเรียนสาธิตส/วนใหญ/จึงมีภาระหน6าท่ี
ค/อนข6างมาก ท้ังงานด6านการสอนและงานสนับสนุนด6านต/าง ๆ สําหรับทักษะ ความรู6 ความสามารถ
ของบุคลากร ในด6านทักษะอาชีพ (Occupation Skills) พบว/าบุคลากรตําแหน/งอาจารย�ของโรงเรียน
สาธิตไม/จําเป4นต6องจบการศึกษาในคณะครุศาสตร� หรือคณะศึกษาศาสตร� เพราะโรงเรียนสาธิต
ต6องการบุคลากรท่ีจบการศึกษาเฉพาะทางด6านวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� และภาษา นอกจากนี้
บุคลากรสายการสอนของโรงเรียนสาธิตไม/จําเป4นต6องมีใบประกาศวิชาชีพครูเหมือนกับโรงเรียนท่ัวๆ ไป 
ท้ังนี้เพราะโรงเรียนสาธิตสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีหน6าที่ผลิตนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีเป4นหลัก จึงเป4นข6อยกเว6น แต/อย/างไรก็ตามผู6บริหารโรงเรียนสาธิตแต/ละแห/งพยายาม
ผลักดันให6บุคลากรสายการสอนไปอบรมมาตรฐานความรู6วิชาชีพครู เพื่อจะได6ดําเนินการขอใบ
ประกอบวิชาชีพครูจากครุสภาในลําดับถัดไป  

2.1.6 รูปแบบการบริหารจัดการ 
    ผู6บริหารโรงเรียนสาธิตมีส/วนผลักดันให6เกิดการบริหารเปลี่ยนแปลง
ค/อนข6างมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะเลือกสรรผู6อํานวยการโรงเรียนที่มีความรู6ความสามารถและ 
เป4นผู6มีประสบการณ�มาเป4นผู6อํานวยการโรงเรียนสาธิตเพื่อสร6างความเข6มแข็งให6กับโรงเรียน 
โดยส/วนมากผู6บริหารโรงเรียนสาธิตจะมีตําแหน/งทางวิชาการ และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก  
และที่สําคัญผู 6อํานวยการโรงเรียนสาธิตจะเป4นผู6นําในการเปลี่ยนแปลง โดยมีวิสัยทัศน�และ
ความคิดริเริ่มสร6างสรรค�เพ่ือสร6างความโดดเด/นให6กับโรงเรียน  โดยผู6บริหารโรงเรียนสาธิตมีการจัด
กระบวนการจัดการเรียนรู6ในรูปใหม/ ๆ มาใช6ในโรงเรียน ยกตัวอย/างการจัดการเรียนรู6ในรูปแบบ STEM 
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาเซียนโดยอาจารย�เจ6าของภาษา นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตบางแห/ง
ได6มีการลงนามในความร/วมมือระหว/างประเทศและส/งนักเรียนไปศึกษาภาคฤดูร6อนท่ีประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร� และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมท้ังโรงเรียนสาธิตบางแห/งได6นําผลงานไปร/วมแสดง
ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA)  
              ดังนั้นจะพบว/าผู6บริหารโรงเรียนสาธิตพยายามปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนรู6เพ่ือให6โรงเรียนสาธิตเป4นโรงเรียนชั้นนํา มีการนําเทคนิควิธีการสอนแบบใหม/ๆ มาใช6ใน
โรงเรียนสาธิต มีการจัดการเรียนรู6ในรายวิชาท่ีมีความหลากหลายและเป4นทางเลือกให6กับผู6เรียน  

2.1.7 ค/านิยมร/วมของโรงเรียนสาธิตท่ีมีลักษณะโดดเด/น แตกต/างจากโรงเรียนอ่ืน ๆ 
ได6แก/ 1) ผู6บริหารโรงเรียนจะมีความเป4นกันเองกับผู6ได6บังคับบัญชา และผู6อํานวยการเป4นบุคคลท่ี
ผู6ปกครองหรือนักเรียนสามารถเข6าพบได6โดยง/าย 2) ในด6านของอาจารย�ผู6สอนจะให6ความเอาใจใส/
กับนักเรียนในห6องท่ีตนเองเป4นท่ีปรึกษาอย/างใกล6ชิด ร/วมมือกับผู6ปกครองในการให6ความช/วยเหลือ
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นักเรียนในด6านต/าง ๆ ท้ังด6านวิชาการ และด6านปกครอง  3) นักเรียนของโรงเรียนสาธิตส/วนใหญ/จะมี
ความเชื่อม่ันในตนเองสูง ชอบทํากิจกรรมและกล6าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม ดังนั้นโรงเรียนจึงต6อง
จัดกิจกรรมเพื่อให6นักเรียนได6เกิดการแสดงออกทั้งในด6านวิชาการ ด6านกีฬา และกิจกรรมอ่ืน ๆ  
4) เนื่องจากโรงเรียนสาธิตเป4นโรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนไม/มาก ดังนั้นนักเรียนทุกคนจึงรู6จักกันหมด 
ต้ังแต/ ม.1 ถึง ม.6 ดังนั้นเม่ือเกิดป1ญหากับนักเรียนคนใด นักเรียนคนอ่ืน ๆ จะทราบข/าวทันที และ
นักเรียนในโรงเรียนสาธิตจะให6ความนับถือรุ/นพี่ ความขัดแย6งระหว/างนักเรียนในโรงเรียนจะมีน6อย 
และเม่ือเกิดความขัดแย6งบางครั้งสามารถให6นักเรียนรุ/นพ่ีเข6ามาแก6ป1ญหาได6 ดังนั้นจึงทําให6เกิดความ
สามัคคีกลมเกลียวกันในโรงเรียน 5) โรงเรียนสาธิตจะฝ\กความรับผิดชอบให6กับนักเรียน โดยโรงเรียน
สาธิตบางแห/งจะมีไม/รั้ว ดังนั้นนักเรียนสามารถเดินออกไปข6างนอกได6ตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลาพัก
กลางวันนักเรียนสามารถออกไปรับประทานอาหารข6างนอกได6 แต/มีเง่ือนไขว/านักเรียนจะต6องกลับมา
เรียนให6ทันในภาคบ/าย การฝ\กการใช6ชีวิตท่ีสอดคล6องกับความเป4นจริงทําให6เม่ือนักเรียนไปศึกษาต/อ
ในระดับอุดมศึกษา นักเรียนจะมีวินัยในตนเอง และรู6จักการบริหารเวลาได6อย/างเหมาะสม 6) เนื่องจาก
นักเรียนโรงสาธิตมีฐานะทางเศรษฐกิจค/อนข6างดี ทําให6นักเรียนมีพฤติกรรมที่นิยมใช6ของแพง และ
บางครั้งไม/ค/อยเห็นคุณค/าของเงิน  

2.2 ป1จจัยภายนอกท่ีมีผลต/อการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผู6วิจัยใช6การวิเคราะห� PEST Analysis  สรุปได6ดังนี้ 

2.2.1 การเมือง รัฐบาลชุดป1จจุบันมีโมเดลในการพัฒนาประเทศภายใต6แนวคิด 
ไทยแลนด� 4.0 ซ่ึงเน6นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช6นวัตกรรมเป4นหลัก ประกอบการจัดการศึกษาใน
ป1จจุบันอยู/ภายใต6กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู6ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน6นทักษะ 3 ประการ คือ ทักษะ
ด6านการจัดการเรียนรู6และนวัตกรรม ทักษะด6านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและ
อาชีพ จากแนวคิดดังกล/าวส/งผลให6การจัดการเรียนรู6ในโรงเรียนสาธิตต6องมีการปรับเปลี่ยนให6ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเมือง โดยโรงเรียนสาธิตต6องมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาให6สอดคล6องกับหลักการ
ดังกล/าว  เน6นการจัดการเรียนรู6ท่ีให6นักเรียนและผู6ปกครองเข6ามามีส/วนร/วม การจัดการเรียนรู6เพ่ือให6
นักเรียนสามารถค6นพบตัวเอง ครูเป4นผู6ทําหน6าท่ีในการชี้แนะ นักเรียนสามารถเข6าถึงแหล/งการเรียนรู6ต/าง ๆ 
ได6ด6วยตนเอง 

2.2.2 เศรษฐกิจ  การจัดการศึกษายุคป1จจุบันเน6นเศรษฐกิจฐานความรู6ที่เน6นให6
ผู6เรียนสามารถใช6ความรู6ท่ีมีไปต/อยอดในการสร6างมูลค/าของผลิตภัณฑ� ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต6อง
มีการเปลี่ยนแปลงท้ังระบบ และสอดคล6องกับโมเดลไทยแลนด� 4.0 ท่ีต6องการพัฒนาประเทศไทยให6
หลุดพ6นจากประเทศที่มีฐานะปานกลางเข6าสู/ประเทศท่ีฐานะดีหรือประเทศท่ีพัฒนาแล6ว ดังนั้น
แนวโน6มการจัดการศึกษาจึงตอบโจทย�ประเทศ การศึกษาต6องเตรียมคนให6เข6าสู/แรงงานของประเทศ 
ต6องฝ\กทักษะ ฝaมือ เพ่ือเพ่ิมมูลค/าให6กับผลิตภัณฑ� เพ่ือให6สามารถแข/งขันกับต/างประเทศได6 ดังนั้นในด6าน
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การศึกษาจึงต6องเตรียมความพร6อมให6กับผู6เรียนตั้งแต/การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรกระบวนการ
จัดการเรียนรู6ในป1จจุบันต6องมีการเปลี่ยนแปลงเน6นการพัฒนาทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ 

2.2.3 สังคมและวัฒนธรรม สภาพสังคมเมืองในป1จจุบันพ/อแม/ไม/มีเวลาในการ
อบรมเลี้ยงดูบุตรทําให6นักเรียนบางคนบางคนมีพฤติกรรมท่ีไม/พึงประสงค� เช/น เสพยา ค6ายา 
กลายเป4นป1ญหาสังคม  ประกอบกับในป1จจุบันสถิติในการหย/าร6างมีเพ่ิมข้ึน ทําให6ลูกขาดความอบอุ/น 
ป1ญหาดังกล/าวนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน ผู6ปกครองจึงมักฝากความหวังไว6กับโรงเรียน ด6วย
ความหวังท่ีว/าโรงเรียนสามารถอบรมบ/มนิสัยของเด็กได6  ดังนั้นโรงเรียนต้ังแต/อดีตจนป1จจุบันนอกจาก
จะมีหน6าท่ีหลักในการสอนหนังสือแล6ว โรงเรียนยังมีหน6าท่ีในการอบรมกล/อมเกลาลักษณะนิสัยของ
นักเรียนด6วย เช/นเดียวกับนักเรียนในโรงเรียนสาธิตท่ีแม6ว/านักเรียนจะมีฐานะทางครอบครัวดี แต/
ปฏิเสธไม/ได6ว/ามีนักเรียนจํานวนหนึ่งมีพฤติกรรมที่ก6าวร6าว และไม/อยู/ในกฎระเบียบของโรงเรียน 
ดังนั้นโรงเรียนจึงต6องมีมาตรการด6านการปกครองเพ่ือปรับปรุงความประพฤติของนักเรียน และสร6าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค�ให6กับนักเรียน เพื่อสร6างนักเรียนให6เป4นพลเมืองที่ดีของสังคมและ
ประเทศชาติต/อไป ดังนั้นโรงเรียนสาธิตจึงมีการจัดกิจกรรมต/าง ๆ เพ่ืออบรมกล/อมเกลานักเรียน อาทิ 
โครงการเข6าค/ายจริยธรรม  โครงการค/ายอาสา  เป4นต6น 

2.2.4 เทคโนโลยี ความเจริญก6าวหน6าทางด6านเทคโนโลยีป1จจุบันได6ส/งผลต/อการ
กระบวนการจัดการเรียนรู6 และการบริหารจัดการในโรงเรียน ท้ังนี้ในด6านการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต
ได6ติดต้ังสื่อ และอุปกรณ�ท่ีทันสมัยเพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู6ให6กับนักเรียนทุกห6องเรียน 
รวมท้ังมีการจัดทําห6องเรียนไอที SMART CLASSROOM นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตได6ทําการศึกษาวิจัย
เพื่อสร6างนวัตกรรมใหม/เพื่อส/งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู6 เพราะในป1จจุบันนักเรียนสามารถ
เข6าถึงองค�ความรู6ต/าง ๆ ได6โดยง/ายและสะดวก โรงเรียนสาธิตจึงมีหน6าที่อํานวยการให6กับนักเรียน 
เช/น การขยายเครือข/าย wifi ในโรงเรียน  ในด6านการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตได6นําเทคโนโลยีมา
ใช6ในงานด6านต/าง ๆ เช/น งานทะเบียนและวิชาการ งานด6านปกครองและกิจการนักเรียน รวมท้ังงาน
ด6านงบประมาณ นอกจากนี้เทคโนโลยียังเป4นช/องทางในการสื่อสารระหว/างครูกับนักเรียน ระหว/าง
โรงเรียนกับผู6ปกครอง ทําให6เกิดการสร6างความเข6าใจอันดีระหว/างกันและกัน 

3. การพัฒนากลยุทธ!การบริหารการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสามารถสรุป ได�ดังนี้ 

       ผู6วิจัยได6ส/งแบบตรวจสอบรายการให6 กับบุคลากรของโรงเรียนสาธิตท่ีสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด6วยผู6อํานวยการ รองผู6อํานวยการ ผู6ช/วยผู6อํานวยการ และหัวหน6างาน 
จํานวน 40 คน เพ่ือระดมความคิดเห็นร/วมกัน ในการวิเคราะห�สภาพแวดล6อมภายในและสภาพแวดล6อม
ภายนอกขององค�กร โดยผู6วิจัยได6แบบประเมินกลับคืนมาจํานวน 32 ชุด หลังจากนั้นผู6วิจัยได6
วิเคราะห� SWOT เพ่ือกําหนดกลยุทธ�ของโรงเรียนสาธิตท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังต/อไปนี้ 
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3.1 จุดแข็ง จุดอ/อน โอกาส และอุปสรรค ของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
      จุดแข็งของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ประกอบด6วย 1.นักเรียน

มีความคิดริเริ่มสร6างสรรค�ในการทํากิจกรรม มีความเชื่อมั่นในตนเอง และกล6าแสดงออก 2.ครูมี
ประสบการณ�ในการสอนและสอนตรงตามวุฒิการศึกษา 3.การใช6งบประมาณส/วนใหญ/ของโรงเรียน
เป4นการดําเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชน�ของนักเรียนโดยตรง 4.นักเรียนท่ีจบชั้น ม.6 สามารถสอบเข6า
ศึกษาต/อในมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงได6 5.นักเรียนในโรงเรียนส/วนใหญ/รู6จักกัน ทําให6เกิดความกลมเกลียว
ในโรงเรียน 6.ครูผู6สอนสามารถดูแลนักเรียนได6อย/างท่ัวถึง 7.ผู6บริหารมีภาวะผู6นําสูง และให6ความเป4นกันเอง
กับผู6ใต6บังคับบัญชา 8.ผู6บริหารมีความรู6 ความสามารถ และมีการพัฒนาตนเองอยู/เสมอ 9.นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และมีค/านิยมอันพึงประสงค� 10.ผู6ปกครองมีความพร6อมในการให6การสนับสนุน
โรงเรียน 11.โรงเรียนมีโอกาสในการคัดเลือกนักเรียน 12.โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู6ท่ีมี
ความหลากหลาย 13.บุคลากรของโรงเรียนสามารถขอทุนจากมหาวิทยาลัยในการอบรมหรือการศึกษาต/อ 
14.โรงเรียนมีอุปกรณ�ในการจัดการเรียนรู6ท่ีทันสมัย 15.นักเรียนท่ีจบชั้น ม.3 สามารถสอบเข6าศึกษาต/อ
ในโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงได6 16.นักเรียนได6รับรางวัลจากการเข6าร/วมการแข/งขันด6านวิชาการและกิจกรรม 
17.โรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัยให6กับนักเรียนเป4นอย/างดี 18.โรงเรียนมีห6องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร�และห6องปฏิบัติการทางด6านภาษา 19.โรงเรียนได6รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยใน
ด6านสาธารณูปโภค และด6านการก/อสร6าง 20.โรงเรียนมีการจัดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และ
โครงการส/งนักเรียนไปอบรม/ศึกษาต/อท่ีต/างประเทศ 
                  จุดอ/อนของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด6วย 1.งบประมาณ
ท่ีเป4นรายได6ของโรงเรียน (งบบํารุงการศึกษา) ส/วนใหญ/ถูกใช6เป4นงบประมาณในการจ6างบุคลากร 
2.การขอตําแหน/งทางวิชาการของบุคลากรยังไม/มีความชัดเจน 3.การจัดแผนการเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายมีความหลากหลายน6อย ส/วนใหญ/จะเน6นด6านวิทยาศาสตร�- คณิตศาสตร� 
4.สถานท่ีของโรงเรียนมีจํากัด 5.บุคลากรของโรงเรียนทํางานวิจัยน6อย 6.บุคลากรลาออกบ/อย เนื่องจาก
ไม/มีอัตราบรรจุ 7.นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี เม่ือจบชั้น ม.3 จะไปศึกษาต/อท่ีโรงเรียนอ่ืน 8.อาจารย�
จากมหาวิทยาลัยมาช/วยสอนในโรงเรียนสาธิตน6อย 9.โรงเรียนได6รับการช/วยเหลือจากมหาวิทยาลัย
ด6านงบประมาณน6อย 10.นักเรียนส/วนหนึ่งทําผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน เช/น การมาโรงเรียนสาย 
การแต/งกายผิดระเบียบ11.โรงเรียนมีการจ6างอาจารย�พิเศษ และอาจารย�ชาวต/างชาติจํานวนมาก 
ทําให6ต6องใช6งบประมาณมาก 
                  โอกาสของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด6วย 1.โรงเรียนสาธิต
ต้ังอยู/ในแหล/งการคมนาคมท่ีสะดวก 2.แนวนโยบายท่ีเน6นการจัดการเรียนรู6ในศตวรรษท่ี21 3.โรงเรียนสาธิต
มีศิษย�เก/าท่ีมีชื่อเสียง 4.การเข6าร/วมประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 5.ได6รับการช/วยเหลือในด6าน
งบประมาณ และการทํากิจกรรมจากสมาคมผู6ปกครอง 6. แนวนโยบายที่เน6นการจัดการเรียนรู6ใน
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รูปแบบ STEM 7.บุคลากรของโรงเรียนได6รับเชิญเป4นวิทยากร/ได6รับเชิญเข6าร/วมการอบรมสัมมนากับ
หน/วยงานภายนอก 8.ได6รับความช/วยเหลือจากชุมชนและสังคมรอบข6างในด6านการทํากิจกรรมต/างๆ 
9.ได6รับการช/วยเหลือจากรัฐบาล และหน/วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรม 10.โรงเรียนสาธิตเป4น
ศูนย�กลางในการรับนวัตกรรมในด6านต/าง ๆ 

        อุปสรรคของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด6วย 1.โรงเรียน
สาธิตมีต6นทุนต/อหน/วยท่ีสูงกว/าโรงเรียนท่ีสังกัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานส/งผลให6มีการเก็บค/าบํารุง
การศึกษาท่ีสูงกว/าโรงเรียนท่ัวไป 2.คณะกรรมการการอุดมศึกษาไม/มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให6กับ
โรงเรียนสาธิตในการดําเนินนโยบายต/างๆ ตามท่ีรัฐบาลมอบหมาย 3.โรงเรียนสาธิตมีการแข/งขันกับ
โรงเรียนอ่ืน ๆ ในการรับนักเรียน เนื่องจากมีโรงเรียนใกล6เคียงจํานวนมาก จึงทําให6มีอัตราการแข/งขันสูง
ในการรับนักเรียนเข6าศึกษาต/อ 4.นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีการเปลี่ยนแปลงบ/อย ทําให6
โรงเรียนต6องเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู6ให6สอดคล6องกับนโยบายของกระทรวง 5.จาก
ความก6าวหน6าของเทคโนโลยีสารสนเทศส/งผลต/อพฤติกรรมที่ไม/พึงประสงค�ของนักเรียน 6.จาก
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ได6บัญญัติให6โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
ฐานะเป4นนิติบุคคล ขณะท่ีโรงเรียนสาธิตเป4นส/วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏไม/มีฐานะเป4นนิติบุคคล
ทําให6การบริหารงานของโรงเรียนไม/คล/องตัว 7.ความก6าวหน6าของเทคโนโลยีสารสนเทศส/งผลต/อ
การบริหารงานของโรงเรียน 8.ในเขตใกล6กับโรงเรียนมีร6านเกมส�ท่ีมีผลต/อนักเรียน 

3.2 การพัฒนากลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ประกอบด6วย วิสัยทัศน� พันธกิจ เปpาประสงค� ประเด็นกลยุทธ� กลยุทธ� มาตรา และตัวชี้วัด 
ดังนี้ 

3.2.1 วิสัยทัศน�โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมีจํานวน 1 วิสัยทัศน� คือ 
โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเป4นโรงเรียนต6นแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

3.2.2 พันธกิจโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมีจํานวน 5 พันธกิจ ได6แก/ 
1. จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให6ได6มาตรฐานสากล 2. พัฒนาคุณลักษณะของผู6เรียนสู/ความเป4นพลโลก  
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู/ความเป4นครูมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 4. เป4นแหล/งฝ\ก
ประสบการณ�วิชาชีพ ค6นคว6า วิจัย สร6างนวัตกรรมทางการศึกษา และให6บริการวิชาการสู/สังคม และ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสร6างความเข6มแข็งให6กับองค�กร 

3.2.3 เปpาประสงค�โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมีจํานวน 5 เปpาประสงค� 
ประกอบด6วย 1. มีหลักสูตรความเป4นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล 2. สร6างคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค�ให6กับผู6เรียนสู/ความเป4นพลโลก 3. พัฒนาศักยภาพครูมืออาชีพท่ี
สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู6ท่ีมีความหลากหลายเหมาะสมกับคุณลักษณะของผู6เรียน  4. เป4น
แหล/งฝ\กประสบการณ�วิชาชีพ เป4นแหล/งสร6างองค�ความรู6ด6วยการวิจัย การสร6างนวัตกรรมทางการศึกษา 
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และให6บริการวิชาการสู/สังคม และ 5. มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและความ
โปร/งใส 

3.2.4 ประเด็นกลยุทธ�โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมีจํานวนประเด็น
กลยุทธ� 3 ประเด็นกลยุทธ� มีจํานวนกลยุทธ� 16 กลยุทธ�  มีจํานวนมาตรการ 51 มาตรการ และมี
จํานวนตัวชี้วัด 108 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
          ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 1 การบริหารการเปลี่ยนแปลงด6านการพัฒนาองค�ความรู6
สู/มาตรฐานสากล ประกอบด6วยกลยุทธ�ย/อย 4 กลยุทธ�  ได6แก/ 1.การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู6
ในรูปแบบบูรณาการเพ่ือให6สอดคล6องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และสังคม 
2.ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน�ในการจัดการเรียนรู6เพ่ือให6สอดคล6องกับทักษะการเรียนรู6ในศตวรรษท่ี 21 
3.สร6างเครือข/ายความร/วมมือเพ่ือพัฒนาศักยภาพด6านวิชาการ และ 4.เสริมสร6างคุณลักษณะอันพึงประสงค�
ของผู6เรียนสู/ความเป4นพลโลก  รวมจํานวนมาตรการ 21 มาตรการ และมีจํานวนตัวชี้วัด 44 ตัวชี้วัด 
          ประเด็นกลยุทธ�ที่ 2 การบริหารการเปลี่ยนแปลงด6านพัฒนาบุคลากรสู/
ความเป4นมืออาชีพ ประกอบด6วยกลยุทธ�ย/อย 6 กลยุทธ� ได6แก/ 1.สร6างผู6บริหารมืออาชีพ  2.พัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  3.สร6างครูมืออาชีพเพ่ือก6าวสู/การจัดการเรียนรู6
ในศตวรรษท่ี 21  4.ส/งเสริมความก6าวหน6าในอาชีพให6กับบุคลากร 5.ส/งเสริมและสนับสนุนการสร6าง
องค�ความรู6ด6วยการวิจัย และ 6.ส/งเสริมการให6บริการวิชาการสู/ชุมชน รวมจํานวนมาตรการ 13 มาตรการ 
และมีจํานวนตัวชี้วัด 25 ตัวชี้วัด 
                    ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 3 การการบริหารการเปลี่ยนแปลงด6านการพัฒนาองค�กร
สู/ความโปร/งใส ประกอบด6วยกลยุทธ�ย/อย 6 กลยุทธ� ได6แก/ 1.การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณ 2.การพัฒนาเครือข/ายความร/วมมือทั้งภายในและภายนอกเพื่อสร6างความเข6มแข็งให6กับ
องค�กร  3.ส/งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช6ในการบริหารงานในโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  4.สร6าง
สภาพแวดล6อมที่เอื้อต/อการเรียนรู6 5.สนับสนุนกิจกรรมด6านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรครม และ        
6.พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสร6างความโปร/งใสให6กับองค�กร รวมจํานวนมาตรการ 17 มาตรการ 
และมีจํานวนตัวชี้วัด 39 ตัวชี้วัด 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนมัธยมสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีประเด็นสําคัญท่ีค6นพบสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค�การวิจัย ดังนี้ 

1. บริบทของการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต/อการบริหารการศึกษาในโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด6วย 1) การเปลี่ยนแปลงด6านโครงสร6าง 2) การเปลี่ยนแปลงด6าน
บุคลากร 3) การเปลี่ยนแปลงด6านงบประมาณ  4) การเปลี่ยนแปลงด6านกระบวนการจัดการเรียนรู6  
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5) การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการคัดเลือกนักเรียน และ 6) การเปลี่ยนแปลงด6านพฤติกรรมนักเรียน 
ท้ังนี้พบว/าการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมีลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงแบบค/อยเป4นค/อยไป (Gradual Change) โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปทีละน6อยเพ่ือให6องค�การสามารถปรับสมดุลได6 และในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะนี้ทําให6เกิดการยอมรับจากบุคลากรในองค�กร การต/อต6านจะมีน6อย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้
จึงสามารถประสบความสําเร็จได6โดยง/าย (ป1ณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2554; ณัฐฏพันธ� เขจรนันท�, 
2549) นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยังสอดคล6องกับแนวคิด
ของ Bartrol (1997) ท่ีได6อธิบายถึงสาเหตุท่ีทําให6องค�การต6องมีการเปลี่ยนแปลง ได6แก/ โครงสร6าง 
เทคโนโลยี คน และวัฒนธรรม และสอดคล6องกับ ทิพย�วรรณ หล/อสุวรรณรัตน� (2549) ท่ีได6กล/าวถึง
การเปลี่ยนแปลงในองค�กรเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค� โครงสร6าง กลยุทธ� กระบวนการ
การทํางาน วัฒนธรรมและสมาชิกขององค�กร เช/นเดียวกับ วิลาวัลย� อันมาก (2556) ท่ีพบการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงของผู6บริหารโรงเรียนในด6านโครงสร6าง เทคโนโลยี คน และวัฒนธรรม โดยพิจารณา
แยกเป4นรายด6านดังต/อไปนี้ 

1.1 การเปลี่ยนแปลงด6านโครงสร6าง  
   โครงสร6างการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตส/วนใหญ/แยกออกมาจากคณะครุศาสตร� 

ต้ังเป4นหน/วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท/าคณะ การบริหารงานข้ึนตรงกับอธิการบดีเพ่ือให6เกิดความคล/องตัว
ในด6านการบริหาร และเป4นการกระจายอํานาจการบริหารท้ังด6านงบประมาณและบุคลากร สอดคล6อง
กับแนวคิดของ Mike Beer (2003) อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร6างที่เกิดจากผู6บริหารท่ี
ปรับเปลี่ยนการทํางานเพ่ือเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน และสอดคล6องกับ Society for Human 
Resource Management (2005) ท่ีอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร6างขององค�การท่ีเกิดจากการ
ปรับเปลี่ยนขององค�ประกอบของงานเพ่ือให6เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.2 การเปลี่ยนแปลงด6านบุคลากร 
   โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏในป1จจุบันมีการจ6างบุคลากรของ
โรงเรียนโดยใช6งบประมาณบํารุงการศึกษา ซ่ึงเป4นงบประมาณของโรงเรียนท่ีได6จากการเก็บค/าบํารุง
การศึกษา ป1ญหาท่ีเกิดข้ึนตามมาคือ งบประมาณของโรงเรียนส/วนใหญ/จึงถูกใช6ในการจ6างอาจารย�  
ทําให6เหลืองบประมาณท่ีจะใช6ในการพัฒนาน6อย และในขณะเดียวกันบุคลากรของโรงเรียนสาธิตส/วนใหญ/
ไม/ได6รับการบรรจุให6เป4นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ/นดิน ทําให6ไม/มีความม่ันคงในอาชีพ 
บุคลากรจํานวนหนึ่งจึงลาออกเพ่ือไปสอบบรรจุ หรือเปลี่ยนงานใหม/ ทําให6โรงเรียนสาธิตขาดแคลน
บุคลากร ประกอบกับอาจารย�มหาวิทยาลัยท่ีสังกัดคณะไม/ค/อยลงมาช/วยสอนในโรงเรียนสาธิต ดังนั้น
โรงเรียนสาธิตจึงแก6ไขด6วยวิธีการจ6างอาจารย�พิเศษรายชั่วโมง จ6างอาจารย�เกษียณอายุราชการมาช/วย
สอน และกรณีเป4นอาจารย�ชาวต/างประเทศโรงเรียนจะทําสัญญากับบริษัทเพ่ือให6บริษัทจัดหาอาจารย�
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มาสอนในวิชาภาษาต/างประเทศ ซ่ึงสอดคล6องกับแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม/ท่ีเน6นการปรับเปลี่ยน
รูปแบบสัญญาจ6างงานบุคลากรภาครัฐให6มีลักษณะเป4นระยะสั้น (Boston, 1996)  หรือการนําวิธีการ
จ6างเหมาบุคคลภายนอกให6มาทําการแทน (Outsourcing) เช/นเดียวกับกรณีท่ีโรงเรียนสาธิตไม/จ6าง
อาจารย�ผู6สอนภาษาต/างประเทศเอง แต/ให6บริษัทเป4นผู6จัดหามาให6 เพื่อประหยัดค/าใช6จ/ายและ
โรงเรียนไม/ต6องรับผิดชอบต/ออาจารย�ชาวต/างชาติ เพราะบริษัทจะเป4นผู6รับผิดชอบทั้งหมด และ
สอดคล6องกับงานวิจัยของ Samuel (2013) ท่ีพบว/าการบริหารมหาวิทยาลัยราวันดาได6มีการนําเสนอ
ความคิดการทําสัญญาการปฏิบัติงาน โดยให6พนักงานกําหนดเปpาหมายจากสิ่งท่ีพวกเขาจะได6รับการ
ประเมิน มีการลดขนาดการจ6างงาน มีการจ6างหน/วยงานภายนอกให6เป4นผู6ดําเนินการแทน  

1.3 การเปลี่ยนแปลงด6านงบประมาณ 
   งบประมาณของโรงเรียนสาธิตส/วนใหญ/จะประกอบด6วย 1) งบประมาณบํารุง
การศึกษา เป4นงบประมาณท่ีได6จากค/าบํารุงการศึกษาท่ีเก็บจากนักเรียน โดยงบประมาณในส/วนนี้
โรงเรียนสาธิตต6องส/งให6มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินงบประมาณให6โรงเรียนสาธิต ร6อยละ 
80 ส/วนท่ีเหลืออีกร6อยละ 20 มหาวิทยาลัยจะหักเข6าส/วนกลางเป4นค/าสาธารณูปโภค 2) งบประมาณ
แผ/นดิน เป4นงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรให6กับโรงเรียนสาธิตใน 5 กิจกรรม กล/าวคือ  
การจัดการเรียนการสอน  หนังสือเรียน   อุปกรณ�การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
ผู6เรียน โดยงบประมาณในส/วนนี้ต6องใช6ตรงกับวัตถุประสงค� และโรงเรียนสามารถนํางบประมาณ
แผ/นดินมาใช6ในการดําเนินงานของโรงเรียนได6เฉพาะในส/วนของงบประมาณในส/วนของการจัดการ
เรียนการสอน ซ่ึงนํามาใช6เป4นค/าตอบแทน วัสดุ ใช6สอย ขณะท่ีงบประมาณในส/วนของค/าหนังสือเรียน 
ค/าอุปกรณ�การเรียน ค/าเครื่องแบบนักเรียน และค/ากิจกรรมพัฒนาผู6เรียนโรงเรียนต6องจ/ายให6กับ
นักเรียนเป4นรายหัว ถ6าเหลือจ/ายต6องส/งคืนสํานักงบประมาณ และการเบิกจ/ายงบประมาณแผ/นดินจะ
มีหลายข้ันตอนทําให6การเบิกจ/ายค/อนข6างล/าช6า เนื่องจากโรงเรียนสาธิตไม/ได6เป4นนิติบุคคลการ
ดําเนินการเบิกจ/ายงบประมาณของโรงเรียนจึงต6องดําเนินการผ/านทางมหาวิทยาลัย 3) งบประมาณ
จากสมาคมผู6ปกครองเป4นงบประมาณท่ีสมาคมเป4นผู6จัดหาและมอบให6กับโรงเรียนเพ่ือดําเนินกิจกรรม
ในด6านต/าง ๆ การใช6จ/ายงบประมาณในส/วนนี้โรงเรียนต6องทําเรื่องขออนุมัติจากสมาคม 4) กองทุน 
โรงเรียนสาธิตบางแห/งมีการนําเงินท่ีได6จากการรับบริจาคมาจัดต้ังเป4นกองทุน และ 5) รายได6อ่ืน ๆ 
เช/น เงินบริจาค เป4นเงินท่ีผู6ปกครองและชุมชนบริจาคเงินให6กับโรงเรียนเพ่ือนําไปใช6ในกิจกรรมต/าง ๆ 
โดยส/วนใหญ/งบประมาณท่ีโรงเรียนสาธิตใช6ในการบริหารงานให6เกิดความคล/องตัวจะเป4นงบประมาณ
ท่ีได6รับการสนับสนุนจากสมาคมผู6ปกครองเป4นหลัก ซึ่งสอดคล6องกับงานวิจัยของ ธีระ รุญเจริญ 
(2545) ท่ีอธิบายถึงอุปสรรคด6านงบประมาณ ซ่ึงได6แก/ งบประมาณท่ีได6รับไม/เพียงพอท่ีจะดําเนินการ 
และสอดคล6องกับงานวิจัยของมาโนช เกิดเกลื่อน (2546) ที่พบว/าป1ญหาหลักในด6านการบริหาร
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งบประมาณ คือ ขาดงบประมาณสนับสนุน การจัดสรรงบประมาณของหน/วยงานไม/สอดคล6องกับ
ความต6องการของโรงเรียน 

1.4 การเปลี่ยนแปลงด6านกระบวนการจัดการเรียนรู6 
   โรงเรียนสาธิตส/วนใหญ/มีการจัดการเรียนการเรียนรู6ท่ีเน6นทางด6านคณิตศาสตร�
และวิทยาศาสตร�เป4นหลักเพ่ือให6สอดคล6องกับความต6องการแรงงานในระดับประเทศ และสอดคล6อง
กับความรู6ความสามารถของบุคลากรในโรงเรียน ประกอบกับนักเรียนที่เรียนทางด6านวิทยาศาสตร� 
และคณิตศาสตร�จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงกว/านักเรียนท่ีเรียนทางด6านภาษา นอกจากนี้การจัด
หลักสูตรท่ีเน6นทางด6านวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�สอดคล6องกับการจัดการเรียนรู6ในรูปแบบสะเต็ม
ศึกษา (STEM)  ขณะเดียวกันโรงเรียนสาธิตให6ความสําคัญในการเข6าสู/ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยเน6นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะให6กับนักเรียน ท้ังนี้นักเรียนโรงเรียนสาธิตจะได6
เรียนภาษาอังกฤษกับครูไทย ครูต/างชาติท่ัวไป และครูภาษาอังกฤษที่เป4นเจ6าของภาษา เพ่ือให6เกิด
ความหลากหลายในด6านการเรียนรู6 นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวข6องกับอาเซียน เช/น 
ชมรมภาษาอาเซียน การจัดกิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู6นอกเหนือจากในชั้นเรียน โรงเรียน
สาธิตมีการจัดกิจกรรมต/าง ๆ เพ่ือส/งเสริมกระบวนการเรียนรู6ให6กับนักเรียนโดยผ/านการทํากิจกรรม 
โดยมีจุดมุ/งหมายเพ่ือให6นักเรียนได6เรียนรู6เก่ียวกับการวางแผน การทํางานตามแผน และการคิดแบบ
สร6างสวรรค� และโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู6ตามนโยบายของรัฐบาล เช/น นโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู6 นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตมีเครือข/ายความร/วมมือโดยการส/งนักเรียนไปศึกษาท่ีต/างประเทศ
ในช/วงปhดภาคเรียนสอดคล6องกับงานวิจัยของพรทิพย� ศิริภัทราชัย (2556) ท่ีอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนในป1จจุบันส/งผลกระบวนการจัดการเรียนรู6เพ่ือส/งเสริมให6เยาวชนสามารถสามารถดํารงชีวิต
อยู/ได6ในโลกป1จจุบัน และแนวทางการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่งท่ีมีความเหมาะสมกับประเทศไทยคือ
การจัดการเรียนรู6ในรูปแบบบูรณาการท่ีเรียกว/าสะเต็มศึกษา ซึ่งเป4นการบูรณาการความรู6ทางด6าน
วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร� และคณิตศาสตร�  

1.5 การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการคัดเลือกนักเรียน 
   โรงเรียนสาธิตมีวิธีการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความหลากหลาย เนื่องจากไม/ต6อง
ดําเนินการตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเหมือนโรงเรียนท่ีสังกัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนั้น
โรงเรียนสาธิตจึงมีวิธีการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีการสอบคัดเลือกโดยวิธีปกติ และการสอบคัดเลือก
ผ/านระบบออนไลน� 
   นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตมีการให6โควตานักเรียนที่มีผลการเรียนดี  โควตา
ความสามารถพิเศษในด6านต/าง ๆ ท้ังนี้นักเรียนท่ีได6โควตาจะได6สิทธิในการเข6าเรียน แต/ไม/ได6รับการ
ยกเว6นในการจ/ายค/าบํารุงการศึกษา ท้ังนี้การผลิตนักเรียนให6มีคุณภาพเป4นสิ่งสําคัญและโรงเรียนสาธิต
ให6ความสําคัญในเรื่องนี้ นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตยังเปhดโอกาสให6นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
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เข6ามาศึกษาต/อในโรงเรียนสาธิตโดยใช6ระบบโควตา ซ่ึงสอดคล6องกับงานวิจัยของ Bloom (1976) ท่ี
อธิบายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป4นเครื่องบ/งชี้คุณลักษณะและความสามารถในการเรียนรู6 ซ่ึงวัดได6
จากผลกระบวนการเรียนรู6ของสถานศึกษา และสอดคล6องกับ Good (1973) ท่ีอธิบายถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีวัดได6โดยทักษะในการเรียน ดังนั้นจึงกล/าวได6ว/าวิธีการคัดเลือกได6ดีท่ีสุด คือสอบคัดเลือก 
และสอดคล6องกับงานวิจัยของปฐม อาเว, มนสิการ  เปรมปราชญ� และพิศมัย เพียรเจริญ (2553) 
ท่ีพบว/าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมปลายมีความสัมพันธ�กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยอย/างมีนัยสําคัญ ซึ่งสามารถสรุปได6ว/าคุณภาพของนักเรียนส/วนหนึ่งมีผลมาจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์คือการสอบคัดเลือก ดังนั้นโรงเรียนสาธิตจึงใช6
วิธีการสอบคัดเลือกเป4นหลัก          

1.6 การเปลี่ยนแปลงด6านพฤติกรรมนักเรียน 
   นักเรียนโรงเรียนสาธิตส/วนใหญ/มีพ้ืนฐานทางครอบครัวดี ดังนั้นป1ญหาของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตจะมีไม/มากเหมือนกับโรงเรียนอ่ืน ๆ สําหรับป1ญหาท่ีพบบ/อย คือ ป1ญหาการใช6
โทรศัพท�มือถือของนักเรียนในเวลาเรียน และป1ญหาการแสดงออกความคิดเห็นผ/านสื่อสังคมออนไลน�
ท่ีไม/เหมาะสม และขาดวิจารณญาณ สอดคล6องกับงานวิจัยของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครนายก (2554: 1) ท่ีพบว/า ป1ญหาวิกฤตของประเทศไทยท่ีกําลังเกิดข้ึน สาเหตุหนึ่งมาจากความ
เจริญก6าวหน6าของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคโลกไร6พรมแดน ทําให6เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ/
ต/อวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทย เกิดค/านิยมใหม/ๆ ท่ีนําไปสู/การเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมท่ีดีงาม พฤติกรรมของ
ผู6คนพบว/ามีความเบี่ยงแบนไปจากบรรทัดฐานท่ีเคยยึดถือปฏิบัติ  

2. ป/จจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลต0อการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ อภิปรายผล ได�ดังนี้ 

2.1 ป1จจัยภายในท่ีมีผลต/อการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ได6แก/ กลยุทธ�ขององค�การ โครงสร6างขององค�การ ระบบการปฏิบัติงาน  บุคลากร ทักษะ ความรู6 
ความสามารถ  รูปแบบการบริหารจัดการ  ค/านิยมร/วมของโรงเรียนสาธิตท่ีมีลักษณะโดดเด/น โดย
พิจารณาแยกเป4นรายด6านดังต/อไปนี้ 

2.1.1 กลยุทธ�ขององค�การโดยกลยุทธ�ของโรงเรียนสาธิต ประกอบด6วย 10 กลยุทธ�  
ได6แก/ กลยุทธ�ที่ 1 การจัดการศึกษาให6ได6มาตรฐาน เป4นกลยุทธ�ที่ให6ความสําคัญกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให6สอดคล6องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน กลยุทธ�ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพ
ของผู6เรียน โดยโรงเรียนสาธิตมีการสร6างนักเรียนให6มีคุณลักษณะที่เด/นในด6านการแสดงออกท่ี
สร6างสรรค� มีภาวะผู6นํา มีการทํางานเป4นทีม กลยุทธ�ท่ี 3 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสาธิต
ให6ความสําคัญในการพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษาโดยมีมุมมองท่ีว/าถ6าบุคลากรมีความรู6 
ความสามารถ และความรับผิดชอบต/อหน6าท่ีย/อมทําให6กระบวนการจัดการเรียนรู6ประสบความสําเร็จ  
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ท้ังนี้โรงเรียนสาธิตมีกลยุทธ�ท่ีจะผลักดันให6บุคลากรของโรงเรียนมีความม่ันในอาชีพโดยการบรรจุให6
เป4นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ/นดิน กลยุทธ�ท่ี 4 ด6านฝ\กประสบการณ�วิชาชีพครู โดยเน6น
ให6โรงเรียนสาธิตเป4นแหล/งฝ\กปฏิบัติการทางวิชาชีพครู กลยุทธ�ที่ 5 ส/งเสริมการทําวิจัยและสร6าง
นวัตกรรมทางการศึกษา กลยุทธ�ท่ี 6 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กลยุทธ�ท่ี 7 การให6บริการวิชาการแก/
ชุมชน ซ่ึงกลยุทธ�ท่ี 5-7 เป4นพันธกิจประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โรงเรียนสาธิตในฐานะท่ี
เป4นหน/วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยจึงต6องมีกลยุทธ�ในด6านนี้  กลยุทธ�ท่ี 8 ส/งเสริมการบริหารจัดการ
โรงเรียนด6วยหลักธรรมาภิบาล เน6นการสร6างความโปร/งใส การมีส/วนร/วมของผู6มีส/วนได6เสีย กลยุทธ�ท่ี 9 
กลยุทธ�ส/งเสริมความสัมพันธ�กับชุมชน และกลยุทธ�ท่ี 10 ส/งเสริมอัตลักษณ�และเอกลักษณ�ของโรงเรียน 
โดยกลยุทธ�นี้เป4นกลยุทธ�ท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึนมาเพ่ือสร6างลักษณะเด/นของโรงเรียนและลักษณะเด/นของ
นักเรียน สอดคล6องกับงานวิจัยของพัทธิพงศ�  พลอาจ, ระมัด  โชชัย และ  สําราญ  มีแจ6ง (2556) 
ท่ีศึกษาการพัฒนากลยุทธ�โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชรให6เป4น
องค�การแห/งการเรียนรู6  พบว/ากลยุทธ�ท่ีสําคัญ ได6แก/ กลยุทธ�ท่ี 5 ส/งเสริมให6มีการนําผลการประเมิน
มาประยุกต�ใช6ในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู6 กลยุทธ�ท่ี 8 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู6
ของโรงเรียนขยายโอกาสให6เป4นศูนย�การเรียนรู6ของชุมชน กลยุทธ�ที่ 9 เพิ่มศักยภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให6เอื้อต/อการพัฒนาโรงเรียนสู/องค�การแห/งการเรียนรู6 และกลยุทธ�ท่ี 10 
ยกระดับคุณภาพนักเรียนสู/มาตรฐาน และสอดคล6องกับงานวิจัยของ  ฤทัยวรรณ  หาญกล6า (2554) ท่ี
ศึกษาการพัฒนากลยุทธ�ในสถานศึกษา ประกอบด6วย กลยุทธ�หลักท่ี 1 ริเริ่มสร6างสรรค�สัมพันธ�ชุมชน 
และ กลยุทธ�หลักท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานสู/ความเป4นเลิศ และสอดคล6องกับงานวิจัย
ของมัณฑริกา  วิฑูรชาติ (2557) ท่ีพบว/าการพัฒนากลยุทธ�การบริหารสถานศึกษาเพ่ือส/งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน6นผู6เรียนเป4นสําคัญของสถานศึกษาเอกชนข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด6วย กลยุทธ�
การพัฒนาครู  กลยุทธ�การพัฒนาวิชาการ กลยุทธ�การพัฒนาการบริหารจัดการ และกลยุทธ�การพัฒนา
ความร/วมมือกับชุมชนและเครือข/ายโรงเรียน  

2.1.2 โครงสร6างขององค�การ โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการจัด
โครงสร6างในสองลักษณะ คือ โครงสร6างท่ีหนึ่งเป4นโครงสร6างท่ีข้ึนตรงกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
โรงเรียนสาธิตจึงมีฐานะเทียบเท/าคณะในมหาวิทยาลัยโดยมีผู6อํานวยการเป4นผู6บริหาร  โครงสร6างท่ี
สองโรงเรียนสาธิตเป4นหน/วยงานท่ีสังกัดคณะครุศาสตร�  โดยโครงสร6างแบบแรกมีความคล/องตัวใน
การบริหารงานมากกว/าสอดคล6องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห/งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีส/งเสริมให6มีการ
กระจายอํานาจด6านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป 
เพ่ือให6เกิดความคล/องตัวในการบริหารงาน 

2.1.3 ระบบการปฏิบัติงาน ระบบการปฏิบัติงานของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏไม/มีความเป4นนิติบุคคลเหมือนกับโรงเรียนท่ีสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทําให6
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การบริหารงานส/วนใหญ/ของโรงเรียนสาธิตต6องข้ึนตรงกับมหาวิทยาลัย ดังนั้นระบบปฏิบัติงานของ
โรงเรียนสาธิตจะสามารถดําเนินการได6เพียงเท/าที่มหาวิทยาลัยมอบอํานาจ เช/น ระบบงานพัสดุ 
โรงเรียนสาธิตสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ6างโดยผ/านระบบโปรแกรมทางคอมพิวเตอร� คือ 
ระบบ ERP และระบบ GFMIS และจะจัดซ้ือจัดจ6างได6เองถ6าวงเงินไม/เกิน 500,000 บาท ถ6าวงเงินเกิน  
500,000 บาท โรงเรียนสาธิตต6องส/งเรื่องให6งานพัสดุของมหาวิทยาลัยเป4นผู6ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ6างให6  
จึงทําให6เกิดความล/าช6าในการดําเนินงาน เนื่องจากมีหลายข้ันตอน สอดคล6องกับงานวิจัยของอุรา 
ประสงค�ชัย และคณะ (2556) ที่พบว/าป1ญหาการบริหารงานพัสดุ ได6แก/ ด6านการจัดหาพัสดุ           
มีข้ันตอนและกระบวนการในการจัดซ้ือจัดจ6างท่ีมากเกินไป และมีระบบโปรแกรมทางคอมพิวเตอร�ท่ี
ใช6สําหรับการจัดซื้อมากเกินไปทําให6เกิดความสับสนและล/าช6า โดยมีข6อเสนอแนะให6ด6านการจัดหา
พัสดุควรลดข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ6าง ลดกระบวนการดําเนินงานด6านเอกสาร และหน/วยงานควรลด
โปรแกรมทํางานให6น6อยลง พร6อมกับอบรมให6ความรู6แก/เจ6าหน6าท่ีพัสดุใหม/ 

2.1.4 บุคลากร โรงเรียนสาธิตมีบุคลากรหลายประเภท โดยบุคลากรหลักของ
โรงเรียนคืออาจารย�และเจ6าหน6าท่ีท่ีประจําอยู/ในโรงเรียนสาธิตท้ังท่ีเป4นข6าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ/นดิน พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณบํารุงการศึกษา อาจารย�พิเศษ และอาจารย�
ชาวต/างชาติ โดยภาพรวมบุคลากรของโรงเรียนสาธิตตําแหน/งอาจารย�จะจบการศึกษาระดับปริญญาโท
เป4นหลัก และจบวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีสอน รวมท้ังมหาวิทยาลัยและโรงเรียนส/งเสริมให6บุคลากรไป
ศึกษาต/อ อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังมีการปรับอัตราเงินเดือน ป1ญหาหลักในด6านบุคลากรของ
โรงเรียนสาธิต คือ บุคลากรไม/มีความก6าวหน6าในวิชาชีพ เพราะไม/มีการบรรจุให6เป4นพนักงาน
มหาวิทยาลัยงบประมาณแผ/นดิน และไม/สามารถทําผลงานวิชาการได6 สอดคล6องกับงานวิจัยของ
ดวงนภา ศรีนันนทวงศ� (2548) ท่ีมีข6อเสนอแนะในด6านการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสาธิตในการส/งเสริม
สวัสดิการและสร6างแรงจูงใจให6บุคคลท่ีมีความรู6ความสามารถและเป4นคนดีให6เข6ามาทํางาน 

2.1.5 ทักษะ ความรู6 เนื่องจากบุคลากรตําแหน/งอาจารย�ของเรียนสาธิตไม/จําเป4นต6อง
จบการศึกษาในคณะครุศาสตร� หรือคณะศึกษาศาสตร� และไม/จําเป4นต6องมีใบประกาศวิชาชีพครู
เหมือนกับโรงเรียนท่ัวๆ ไป ท้ังนี้เพราะโรงเรียนสาธิตสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงมีหน6าท่ี
ผลิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเป4นหลัก จึงเป4นข6อยกเว6น แต/อย/างไรก็ตามผู6บริหารโรงเรียนสาธิต
แต/ละแห/งพยายามผลักดันให6บุคลากรสายการสอนไปอบรมมาตรฐานความรู6วิชาชีพครู เพ่ือสร6าง
ทักษะในด6านอาชีพ (Occupation Skills) สอดคล6องกับงานวิจัยของ Rechard F Elmore and 
Deanna Burney (1997) ท่ีนําเสนอกลยุทธ�ในการพัฒนาที่เน6นหลักการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนา
องค�การวิชาชีพ และสอดคล6องกับ U.S. Department of Education Stategic Plane for Fiscal 
2014-2018 (2014) กล/าวถึงเปpาหมายท่ี 2 การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เน6น
การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา โดยในด6านการพัฒนาครูมุ/งสร6างครูท่ีมีประสิทธิผลและมีภาวะผู6นําท่ี
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เข6มแข็ง มีการปรับปรุงการ การคัดเลือก  การธํารงรักษา การพัฒนา การสนับสนุน การประเมินผล 
เพ่ือสร6างการยอมรับ และสร6างความเป4นธรรมในการกระจายครูท่ีมีคุณภาพ  

2.1.6 รูปแบบการบริหารจัดการพบว/าผู6บริหารโรงเรียนสาธิตมีส/วนผลักดันให6เกิด
การบริหารเปลี่ยนแปลงค/อนข6างมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะเลือกสรรผู6อํานวยการโรงเรียนท่ีมี
ความรู6ความสามารถและมีประสบการณ�มาเป4นผู6อํานวยการโรงเรียนสาธิตเพ่ือสร6างความเข6มแข็ง
ให6กับโรงเรียน โดยส/วนมากผู6บริหารโรงเรียนสาธิตจะมีตําแหน/งทางวิชาการ และจบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก  และผู6อํานวยการโรงเรียนสาธิตจะเป4นผู6นําในการเปลี่ยนแปลง โดยมีวิสัยทัศน�และ
ความคิดริเริ่มสร6างสรรค�เพ่ือสร6างความโดดเด/นให6กับโรงเรียน  โดยผู6บริหารโรงเรียนสาธิตมีการนํา
กระบวนการจัดการเรียนรู6ในรูปใหม/ ๆ มาใช6ในโรงเรียน ยกตัวอย/างการจัดการเรียนรู6ในรูปแบบ 
STEM การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาเซียนโดยอาจารย�เจ6าของภาษา นอกจากนี้โรงเรียนสาธิต
บางแห/งได6มีการลงนามในความร/วมมือระหว/างประเทศและส/งนักเรียนไปศึกษาภาคฤดูร6อนท่ีประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร� และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมท้ังโรงเรียนสาธิตบางแห/งได6นําผลงานไปร/วม
แสดงในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA) สอดคล6องกับการศึกษาของ 
Melville and  Bartley (2012) ได6ศึกษาเก่ียวกับแรงผลักดันท่ีผลต/อการดําเนินการเปลี่ยนแปลงใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ได6แก/ การเปลี่ยนแปลงท่ีดําเนินการท่ีเกิดข้ึนจากผู6บริหาร และสอดคล6องกับ 
Litwin and Stringer (2002: 65) ท่ีอธิบายว/าผู6บริหารไม/สามารถทํางานได6โดยลําพัง ดังนั้นผู6บริหาร
ท่ีฉลาดจึงต6องสร6างแรงจูงใจเพ่ือให6ผู6ร/วมงานแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานอย/างเต็มท่ีเพ่ือให6
บรรลุตามวัตถุประสงค�ขององค�การ โดยการสร6างขวัญและกําลังใจให6ผู6ปฏิบัติงาน 

2.1.7 ค/านิยมร/วมของโรงเรียนสาธิตท่ีมีลักษณะโดดเด/น แตกต/างจากโรงเรียนอ่ืน ๆ 
ได6แก/ 1) ผู6บริหารโรงเรียนจะมีความเป4นกันเองกับผู6ได6บังคับบัญชา 2) ในด6านของอาจารย�ผู6สอนจะให6
ความเอาใจใสกับนักเรียนในห6องท่ีตนเองเป4นที่ปรึกษาอย/างใกล6ชิด 3) นักเรียนของโรงเรียนสาธิต
ส/วนใหญ/จะมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง ชอบทํากิจกรรมและกล6าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 4) ความ
สามัคคีกลมเกลียวของนักเรียนในโรงเรียน 5) โรงเรียนสาธิตจะฝ\กความรับผิดชอบให6กับนักเรียน โดย
โรงเรียนสาธิตบางแห/งจะมีไม/รั้ว ดังนั้นนักเรียนสามารถเดินออกไปข6างนอกได6ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
เวลาพักกลางวันนักเรียนสามารถออกไปรับประทานอาหารข6างนอกได6 แต/มีเง่ือนไขว/านักเรียนจะต6อง
กลับมาเรียนให6ทันในภาคบ/าย การฝ\กการใช6ชีวิตท่ีสอดคล6องกับความเป4นจริงทําให6เมื่อนักเรียนไป
ศึกษาต/อในระดับอุดมศึกษา นักเรียนจะมีวินัยในตนเอง 6) เนื่องจากนักเรียนโรงสาธิตมีฐานะทาง
เศรษฐกิจค/อนข6างดี ทําให6นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีนิยมใช6ของแพง และบางครั้งไม/ค/อยเห็นคุณค/าของเงิน 
สอดคล6องกับงานวิจัยของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร�แห/งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย (2553: 74) 
ท่ีอธิบายถึงความเจริญก6าวหน6าทางเศรษฐกิจและการไหล/บ/าของวัฒนธรรมตะวันตกส/งผลกระทบต/อ
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทัศนคติ และค/านิยมของไทยทําให6สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงด6านทัศนคติ 
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คุณธรรม จริยธรรม ให6ความสําคัญในด6านวัตถุนิยมและบริโภคนิยมตามกระแสแห/งทุนนิยมเพ่ือ
ตอบสนองตามต6องการของตนเองเป4นหลัก  มีการใช6จ/ายอย/างฟุqมเฟ�อย นิยมใช6ของท่ีมีราคาแพง 
ทําให6เกิดภาวะหนี้สิน การเอารัดเอาเปรียบในสังคม ขาดจิตสํานึกสาธารณะ  

2.2 ป1จจัยภายนอกท่ีมีผลต/อการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ได6แก/ ป1จจัยด6านการเมือง ป1จจัยด6านเศรษฐกิจ  ป1จจัยด6านสังคมและวัฒนธรรม และป1จจัยด6าน
เทคโนโลยี โดยอภิปรายแยกเป4นรายด6าน ดังนี้ 

2.2.1 การเมือง แผนการศึกษาแห/งชาติ พ.ศ.2560-2574 มุ/งเน6นการประกัน
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษา
เพ่ือการมีงานทําและสร6างงานได6 ภายใต6บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อน
ด6วยนวัตกรรม และความคิดสร6างสรรค� เน6นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย�
และรองรับการศึกษาการเรียนรู6และความท6าทายท่ีเป4นพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 การจัดการศึกษา
จึงมุ/งเน6นการพัฒนาความเป4นพลเมือง ทักษะความรู6ความสามารถ และการดํารงชีวิตในสังคมอย/าง
เป4นสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559: 5-7) ประกอบกับรัฐบาล
ชุดป1จจุบันมีโมเดลในการพัฒนาประเทศภายใต6แนวคิด ไทยแลนด� 4.0 ซ่ึงเน6นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โดยใช6นวัตกรรมเป4นหลักโรงเรียนสาธิตต6องมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาให6สอดคล6องกับหลักการ
ดังกล/าวสอดคล6องกับงานวิจัยของพรทิพย� ศิริภัทราชัย (2556) ท่ีอธิบายถึงความเจริญก6าวหน6าทาง
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีส/งผลต/อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน�ในการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 ท่ีการศึกษาทุกระดับชั้นเน6นให6ผู6เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห� การคิดสร6างสรรค� 
และการแก6ไขป1ญหาด6วยการคิดแบบวิจารญาณ และสอดคล6องกับงานวิจัยของศักด์ิชัย เพชรแกมทอง, 
สมชัย วงษ�นายะ และ ทวนทอง เชาวกีรติพงศ� (2556) ท่ีพบว/าป1จจัยภายนอกท่ีมีผลต/อการบริหาร
จัดการแหล/งเรียนรู6 คือนโยบายของรัฐบาลและหน/วยเหนือ ซ่ึงได6แก/ ยุทธศาสตร�การปฏิรูปในศตวรรษท่ีสอง  

2.2.2 เศรษฐกิจ  การจัดการศึกษายุคป1จจุบันเน6นเศรษฐกิจฐานความรู6ท่ีเน6นให6
สามารถใช6ความรู6ท่ีมีไปต/อยอดในการสร6างมูลค/าของผลิตภัณฑ� ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต6องมีการ
เปลี่ยนแปลงท้ังระบบ และสอดคล6องกับโมเดลไทยแลนด� 4.0 ท่ีต6องการพัฒนาประเทศไทยให6หลุดพ6น
จากประเทศท่ีมีฐานะปานกลางเข6าสู/ประเทศท่ีฐานะดีหรือประเทศท่ีพัฒนาแล6ว ดังนั้นแนวโน6มการจัด
การศึกษาจึงตอบโจทย�ประเทศ การศึกษาต6องเตรียมคนให6เข6าสู/แรงงานของประเทศ ต6องฝ\กทักษะ 
ฝaมือ เพ่ือเพ่ิมมูลค/าให6กับผลิตภัณฑ� เพ่ือให6สามารถแข/งขันกับต/างประเทศได6 ดังนั้นในด6านการศึกษา
จึงต6องเตรียมความพร6อมให6กับผู6เรียนต้ังแต/การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู6
ในป1จจุบันต6องมีการเปลี่ยนแปลงเน6นการพัฒนาทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ หลักการดังกล/าว
สอดคล6องกับการศึกษาของภูมินทร�  วิมลศิลป� (2550) ท่ีอธิบายถึงความเจริญก6าวหน6าทางเทคโนโลยี
ทําให6เกิดนวัตกรรมท่ีเอ้ือประโยชน�ต/อสังคม ความรู6ท่ีเก่ียวข6องกับคอมพิวเตอร�เป4นสิ่งจําเป4นในป1จจุบัน 
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การได6ข6อมูลข/าวสารท่ีถูกต6องแม/นยําทําให6เกิดความได6เปรียบในทางธุรกิจ การเมืองและสังคม ใน
ขณะเดียวกันองค�กรใดมีข6อมูลสารสนเทศท่ีถูกต6องย/อมได6เปรียบองค�กรอ่ืน ดังนั้นทรัพยากรความรู6จึง
กลายเป4นหัวใจของการผลิตและการบริการ ดังนั้นการผลิตในอนาคตจึงต6องอาศัยความคิดหรือ
แรงงานสมองมากกว/าแรงงานทางกาย พลังขับเคลื่อนท่ีว/าเรียกว/าเศรษฐกิจฐานความรู6 ซ่ึงเป4นทุนทาง
ป1ญญา องค�การใดมีการจัดการความรู6 ระบบสารสนเทศท่ีดีกว/าย/อมเป4นผู6ได6เปรียบและสามารถดํารง
อยู/ได6ในโลกแห/งอนาคต (ศิริรัตน� จําปaเรือง และ อมรรัตน� วัฒนาธร, 2553: 166) 

2.2.3 สังคมและวัฒนธรรม สภาพสังคมเมืองในป1จจุบันพ/อแม/ไม/มีเวลาในการ
อบรมเลี้ยงดูบุตรทําให6 นักเรียนบางคนบางคนมีพฤติกรรมที่ไม/พึงประสงค� เช/น เสพยา ค6ายา 
กลายเป4นป1ญหาสังคม  ประกอบกับในป1จจุบันสถิติในการหย/าร6างมีเพ่ิมข้ึน ทําให6ลูกขาดความอบอุ/น 
ป1ญหาดังกล/าวนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน ผู6ปกครองจึงมักฝากความหวังไว6กับโรงเรียน ด6วยความหวัง
ท่ีว/าโรงเรียนสามารถอบรมบ/มนิสัยของเด็กได6  ดังนั้นโรงเรียนตั้งแต/อดีตจนป1จจุบันนอกจากจะมี
หน6าท่ีหลักในการสอนหนังสือแล6ว โรงเรียนยังมีหน6าที่ในการอบรมกล/อมเกลาลักษณะนิสัยของ
นักเรียนด6วย เช/นเดียวกับนักเรียนในโรงเรียนสาธิตที่แม6ว/านักเรียนจะมีฐานะทางครอบครัวดี แต/
ปฏิเสธไม/ได6ว/ามีนักเรียนจํานวนหนึ่งมีพฤติกรรมที่ก6าวร6าว และไม/อยู/ในกฎระเบียบของโรงเรียน 
ดังนั้นโรงเรียนจึงต6องมีมาตรการด6านการปกครองเพ่ือปรับปรุงความประพฤติของนักเรียน และสร6าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค�ให6กับนักเรียน เพื่อสร6างนักเรียนให6เป4นพลเมืองที่ดีของสังคมและ
ประเทศชาติต/อไป ดังนั้นโรงเรียนสาธิตจึงมีการจัดกิจกรรมต/าง ๆ เพ่ืออบรมกล/อมเกลานักเรียน อาทิ 
โครงการเข6าค/ายจริยธรรม  โครงการค/ายอาสา  เป4นต6น สอดคล6องกับงานวิจัยของสํานักคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห/งชาติ (2541) ท่ีอธิบายถึงอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางด6านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยีและอ่ืน ๆ ในยุคการสื่อสารไร6พรมแดนทําให6เกิดการผสมกลมกลืนทางด6าน
วัฒนธรรมเกิดการเรียนรู6และการเลียนแบบพฤติกรรม โดยเฉพาะในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงสู/
ความทันสมัยของวัตถุ ส/งผลให6เกิดความล6าหลังและความล/มสลายทางด6านศีลธรรมและ ประเวศ วะสี 
(2549) ได6กล/าวถึง สภาพของสังคมไทยกลายเป4นสังคมท่ีขาดระเบียบต้ังแต/ระดับครอบครัวไปจนถึง
ชุมชน โดยเฉพาะอย/างยิ่งในนักเรียนซ่ึงอยู/ในช/วงวัยรุ/นท่ีมีพฤติกรรมท่ีรุนแรงมากยิ่งข้ึน จึงจําเป4นต6อง
มีการรณรงค�ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล/าว เพ่ือให6นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค� และสอดคล6อง
กับงานวิจัยของวิไลวรรณ ไม6หอม, อุรสา  พรหมทา และอนุสรณ�  ถูสินแก/น (2558) ท่ีได6ดําเนินการ
ประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู6แบบโครงงานที่เน6นคุณลักษณะของผู6เรียน จากการศึกษาพบว/า
หลังการดําเนินโครงการผู6เรียนมีพัฒนาการด6านวินัยในตนเอง การทํางานร/วมกับผู6อ่ืน   

2.2.4 เทคโนโลยี ความเจริญก6าวหน6าทางด6านเทคโนโลยีป1จจุบันได6ส/งผลต/อการ
กระบวนการจัดการเรียนรู6 และการบริหารจัดการในโรงเรียน ท้ังนี้ในด6านการเรียนการสอนโรงเรียน
สาธิตได6ติดต้ังสื่อ และอุปกรณ�เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู6ให6กับนักเรียนทุกห6องเรียน 
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รวมท้ังมีการจัดทําห6องเรียนไอที SMART CLASSROOM นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตได6ทําการศึกษาวิจัย
เพ่ือสร6างนวัตกรรมใหม/เพ่ือส/งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู6 เพราะในป1จจุบันนักเรียนสามารถ
เข6าถึงองค�ความรู6ต/าง ๆ ได6โดยง/ายและสะดวก โรงเรียนสาธิตจึงมีหน6าที่อํานวยการให6กับนักเรียน 
เช/น การขยายเครือข/าย Wifi ในโรงเรียน  ในด6านการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตได6นําเทคโนโลยีมา
ใช6ในงานด6านต/าง ๆ เช/น งานทะเบียนและวิชาการ งานด6านปกครองและกิจการนักเรียน รวมท้ังงาน
ด6านงบประมาณ นอกจากนี้เทคโนโลยียังเป4นช/องทางในการสื่อสารระหว/างครูกับนักเรียน ระหว/าง
โรงเรียนกับผู6ปกครอง ทําให6เกิดการสร6างความเข6าใจอันดีระหว/างกันและกัน สอดคล6องกับทิพวัลย�  
นนทเภท (2559) ท่ีพบว/าสถานศึกษามีการใช6เทคโนโลยีอยู/ในระดับมาก โดยมีการนําเทคโนโลยีมาใช6
ด6านการบริหารงานบุคคล ด6านการบริหารงบประมาณ ด6านบริหารท่ัวไปและการบริหารงานวิชาการ 
กล/าวคือ ในด6านวิชาการมีการใช6เทคโนโลยีจัดทําเอกสารประกอบการเรียน การสอนเพ่ือนํามาพัฒนา
กระบวนการเรียนรู6  ด6านงบประมาณมีการใช6เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินผลและรายงานผล
การใช6งบประมาณ ด6านการบริหารงานบุคคลเป4นการนําเทคโนโลยีมาใช6ในการวางแผนอัตรากําลัง
และการกําหนดตําแหน/ง และด6านการบริหารทั่วไปมีการใช6เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงาน
ธุรการ  

3. การพัฒนากลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กําหนดประเด็นกลยุทธ�เป4น 3 ประเด็น ได6แก/ 1) การบริหารการเปลี่ยนแปลงด6านการพัฒนา
องค�ความรู6สู/มาตรฐานสากล  2) การบริหารการเปลี่ยนแปลงด6านพัฒนาบุคลากรสู/ความเป4นมืออาชีพ 
และ 3) การบริหารการเปลี่ยนแปลงด6านการพัฒนาองค�กรสู/ความโปร/งใส ประกอบด6วยจํานวนกลยุทธ� 
16 กลยุทธ�  มีจํานวนมาตรการ 51 มาตรการ และมีจํานวนตัวชี้วัด 108 ตัวชี้วัด ซึ่งการกําหนด
ประเด็นกลยุทธ�ดังกล/าวได6มาจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข6อง ประกอบกับการ
สนทนากลุ/มและการสัมมนาอิงผู6เชี่ยวชาญจํานวน 2 ครั้ง ท้ังนี้ประเด็นกลยุทธ�ดังกล/าวเป4นหัวใจสําคัญ
ของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยประเด็นกลยุทธ�ที่ 1 เป4นการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู6ซ่ึงเป4นภารกิจหลักของโรงเรียนท่ีมีหน6าท่ีพัฒนาผู6เรียนให6เกิดคุณลักษณะ
ด6านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย  ประเด็นกลยุทธ�ท่ี 2 ให6ความสําคัญกับบุคลากรทางการศึกษา 
กระบวนการเรียนรู6จะประสบความสําเร็จมากน6อยเพียงใดสิ่งสําคัญประการหนึ่งคือครูผู6สอน รวมท้ัง
ผู6บริหาร และเจ6าหน6าท่ีผู6สนับสนุนการจัดการศึกษา และประเด็นกลยุทธ�ท่ี 3 คือ การพัฒนาองค�กร 
ซ่ึงประกอบด6วยการพัฒนางานด6านงบประมาณ งานอาคารสถานท่ี งานชุมชนสัมพันธ� และงานอ่ืน ๆ 
ซ่ึงเป4นด6านท่ีอํานวยการเพ่ือสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู6  ซ่ึงสอดคล6องกับงานวิจัยของนงนุช  
สุระเสน (2557) ท่ีพัฒนากลยุทธ�การบริหารสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงประกอบไปด6วย 5 กลยุทธ� คือ กลยุทธท่ี 1 พัฒนาผู6บริหาร ครู และบุคลากรเพ่ือการ
ปฏิบัติงาน กลยุทธ�ท่ี 2 พัฒนาวิชาการเพ่ือการเรียนรู6 กลยุทธ�ท่ี 3 พัฒนาสถานศึกษาให6พร6อมบริการ 
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กลยุทธ�ท่ี 4 พัฒนานักเรียนสู/ความเป4นอัจฉริยะ และกลยุทธ�ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพสู/มาตรฐานสากล 
นอกจากนี้ยังสอดคล6องกับงานวิจัยของคําเพชร  ภูริปริญญา (2550) ได6ศึกษาการนํายุทธศาสตร�การ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยสู/การเป4นมหาวิทยาลัยระดับโลก ผลการศึกษาได6พัฒนา 4 ยุทธศาสตร� 
ได6แก/  ยุทธศาสตร�การเสริมสร6างคุณค/าเพ่ือความเป4นเลิศในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาและ
เป4นองค�การอัจฉริยะ  ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�  ยุทธศาสตร�การประกอบการของ
มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร�การสร6างเครือข/ายทางวิชาการท้ังภายในประเทศและต/างประเทศ  และ
สอดคล6องกับงานวิจัยของ มัณฑริกา วิฑูรชาติ (2557) ที่สรุปกลยุทธ�การบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
ส/งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน6นผู6เรียนเป4นสําคัญของสถานศึกษาเอกชนข้ันพ้ืนฐาน ได6แก/ 
กลยุทธ�การพัฒนาครู  กลยุทธ�การพัฒนาวิชาการ กลยุทธ�การพัฒนาการบริหารจัดการท่ัวไป และ
สอดคล6องกับเพ็ญวรา  ชูประวัติ (2553) ได6ศึกษาการพัฒนากลยุทธ�การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร โดย
ค6นพบกลยุทธ�  ด6านบุคลากร และด6านผู6บริหาร  ซ่ึงอภิปรายเป4นรายด6านได6ดังนี้ 
  ประเด็นกลยุทธ!ที่ 1 การบริหารการเปลี่ยนแปลงด�านการพัฒนาองค!ความรู�สู0
มาตรฐานสากล ประกอบด�วย 4 กลยุทธ!  ได�แก0  
  กลยุทธ�ท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู6 ในรูปแบบบูรณาการเพ่ือให6
สอดคล6องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และสังคม ประกอบด6วย 3 มาตรการ 
ได6แก/ 1) พัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาสาระ สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู6ให6สอดคล6องกับแนวโน6ม
การจัดการเรียนรู6ในศตวรรษที่ 21 2) เพิ่มความหลากหลายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู6เรียนตาม
ศักยภาพ และ 3) หลักสูตรความร/วมมือกับหน/วยงานในประเทศและต/างประเทศ ซ่ึงกลยุทธ�ในข6อนี้
พัฒนาข้ึนเพ่ือให6สอดคล6องกับการจัดการเรียนรู6ในศตวรรษท่ี 21 และการเข6าสู/ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ดังนั้นจึงจําเป4นต6องปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให6ทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
สอดคล6องกับงานวิจัยของศรินทร�รัศม�  เสริฐป1ญญา (2554) ศึกษาเรื่องการพัฒนากลยุทธ�การบริหาร
เพ่ือส/งเสริมการมีส/วนร/วมขององค�การธุรกิจในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามแนวคิดบรรษัท
บริบาลจากการศึกษาพบกลยุทธ�หลักท่ี  3  องค�กรธุรกิจร/วมบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและพัฒนา
แหล/งเรียนรู6สู/มาตรฐานสากล ประกอบด6วยกลยุทธ�รอง คือ องค�กรธุรกิจร/วมจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของสถานศึกษาให6เป4นมาตรฐานสากล องค�กรธุรกิจร/วมพัฒนาแหล/งเรียนรู6ในสถานศึกษาให6
เป4นสากล  และสอดคล6องกับนรินทร�  สังข�รักษา (2557) ที่นําเสนอพันธกิจเพื่อทบทวนคุณภาพ
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีควรเน6นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีให6ผู6เรียนได6มีส/วนร/วมในการ
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นในห6องเรียน การฝ\กให6ผู6เรียนรู6จักคิดวิเคราะห� มีการปฏิบัติท่ีเป4นเลิศ
ให6ดูเป4นตัวอย/าง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู6ร/วมกัน 
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  กลยุทธ�ท่ี 2 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน�ในการจัดการเรียนรู6เพ่ือให6สอดคล6องกับทักษะ
การเรียนรู6ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด6วย 6 มาตรการ ได6แก/ 1) จัดกระบวนการเรียนรู6ท่ีเน6นการบูรณาการ
ด6านวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� เทคโนโลยี และภาษาต/างประเทศ  2) เน6นกระบวนการจัดการเรียนรู6
เพ่ือส/งเสริมความคิดริเริ่มสร6างสรรค� การลงมือปฏิบัติ และทักษะชีวิต  3) การพัฒนาทักษะทางด6าน
ภาษาต/างประเทศ และภาษาที่ 3 ให6กับผู6เรียน 4) การจัดการศึกษาข6ามวัฒนธรรม 5) พัฒนา
ความรู6สึกของการเป4นผู6ประกอบการ และ 6) ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผลและประเมินผลให6สอดคล6อง
กับกระบวนการจัดการเรียนรู6ท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงกลยุทธ�ในข6อนี้พัฒนาขึ้นเพื่อให6สอดคล6องกับ
การจัดการเรียนรู6ในศตวรรษท่ี 21 ตามแผนการศึกษาแห/งชาติ พ.ศ.2560-2574 ท่ีมุ/งเน6นการประกัน
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายใต6บริบท
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อนด6วยนวัตกรรม และสอดคล6องกับจัดการ
เรียนรู6ในรูปแบบสะเต็มศึกษาท่ีเน6นการบูรณาการจัดการเรียนรู6วิชาวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร� 
และคณิตศาสตร� ท้ังนี้เพราะประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรทางด6านวิทยาศาสตร� รวมท้ังขาดแคลน
นักวิจัยจํานวนมากทําให6การคิดค6นนวัตกรรมของไทยมีความก6าวหน6าน6อย ดังนั้นวิธีการแก6ป1ญหา
ประการหนึ่งคือ ต6องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน�และสร6างความตระหนักให6ผู6เรียนเห็นความสําคัญใน
ด6านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  ในขณะเดียวกันการท่ีประเทศไทยเข6าสู/ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ส/งผลต/อการจัดการศึกษาของไทย ซึ่งต6องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู6 โดยให6
ความสําคัญกับภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน และภาษาอ่ืน ๆ รวมท้ังความรู6ด6านความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม   สอดคล6องกับข6อเสนอแนะของพรทิพย� ศิริภัทราชัย (2556) ท่ีอธิบายถึงสังคมโลกท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอย/างรวดเร็ว การแลกเปลี่ยนข/าวสารข6อมูลเกิดข้ึนตลอดเวลา ส/งผลต/อการค6าและ
เศรษฐกิจโลก ดังนั้นจึงควรเตรียมความพร6อมให6กับผู6เรียนโดยสร6างทักษะท่ีจําเป4นในศตวรรษท่ี 21 
โดยการบูรณาการและให6ความสําคัญกับวิชาวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร� และ
คณิตศาสตร� หรือการจัดการเรียนรู6ในรูปแบบสะเต็มศึกษา 
    นอกจากนี้สอดคล6องกับการศึกษานวัตกรรมการเรียนรู6ตลอดชีวิตของสหภาพยุโรป
ของปhยากร หวังมหาพร (2552) ที่พบว/าสหภาพยุโรปกําหนดกลยุทธ�พัฒนาความรู6สึกของการเป4น
ผู6ประกอบการ โดยมีประเด็นหลักท่ีการส/งเสริมสนับสนุนความคิดริเริ่มในระบบการศึกษา/อบรมเพ่ือ
พัฒนาจิตวิญญาณของการเป4นผู6ประกอบการ และส/งเสริมให6เกิดการพัฒนาทักษะท่ีจําเป4นในการ
ประกอบการ รวมทั้งกําหนดกลยุทธ�พัฒนาการเรียนรู6ภาษาต/างประเทศ โดยมีประเด็นหลัก คือ 
ส/งเสริมให6เกิดการเรียนรู6ภาษาท่ีสอง/ภาษาท่ีสามนอกเหนือจากภาษาแม/ และเพ่ิมความตระหนักใน
ภาษาต/างประเทศ  ขณะท่ีมาตรการท่ี 6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผลและประเมินผลให6สอดคล6องกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู6ท่ีมีความหลากหลาย สอดคล6องกับระบบการศึกษาของสาธารณรัฐฟhนแลนด�ท่ี
เน6นการประเมินผลเพ่ือส/งเสริมการเรียน การประเมินผลเพ่ือพัฒนาทักษะการประเมินตนเองของเด็ก
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เป4นหลัก (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) เช/นเดียวกับสาธารณรัฐ
สิงคโปร�ท่ีใช6การวัดผลท่ีมีความแตกต/างตามความพร6อมและความสนใจของผู6เรียน ดังนั้นการวัดผลจึง
เน6นการวัดผลเพ่ือการเรียนรู6 เป4นการวัดผลเพ่ือหาวิธีการท่ีจะพัฒนานักเรียนเป4นหลัก เช/น การวัดผล
ในรูปแบบโครงงาน เป4นต6น (ชามาภัทร สิทธิอํานวย, 2556) และสอดคล6องกับพรทิพย�  ชาติสนธิรักษ� 
(2551) ท่ีให6ข6อเสนอแนะในเรื่องการวัดผลและประเมินผล โดยให6ครูจัดทําเกณฑ�การประเมินผลให6มี
ความหลากหลาย และคํานึงถึงวัตถุประสงค�ในการประเมินผลของผู6เรียน ควรมีการประเมินผลผู6เรียน
อย/างสมํ่าเสมอ และคํานึงถึงความแตกต/างของผู6เรียน 
  กลยุทธ�ท่ี 3 สร6างเครือข/ายความร/วมมือเพ่ือพัฒนาศักยภาพด6านวิชาการ ประกอบด6วย 
5 มาตรการ ได6แก/ 1) ประสานความร/วมมือระหว/างโรงเรียนกับผู6ปกครองเพ่ือแก6ป1ญหาด6านการ
เรียนรู6ในชั้นเรียน 2) การรายงานผลการเรียนไปถึงผู6ปกครองอย/างต/อเนื่องเพ่ือให6ผู6ปกครองได6ศึกษา
พัฒนาการของผู6เรียนในแต/ละช/วงเวลา 3) ประสานความร/วมมือกับผู6มีส/วนได6ส/วนเสียให6เข6ามามีส/วน
ร/วมในการจัดการเรียนรู6 4) สร6างเครือข/ายความสัมพันธ�และการประสานงานระหว/างโรงเรียนสาธิต
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาศักยภาพด6านวิชาการ 5) สร6างเครือข/ายความร/วมมือระหว/าง
โรงเรียนกับหน/วยงานต/างประเทศ กลยุทธ�นี้ให6ความสําคัญกับการประสานความร/วมมือทางด6าน
วิชาการระหว/างโรงเรียนกับผู6ปกครอง ผู6มีส/วนได6เสีย การสร6างความร/วมมือระหว/างโรงเรียนสาธิต
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ เนื่องจากเดิมความสัมพันธ�ของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจะเน6น
ความร/วมมือในด6านกีฬา แต/ยังไม/มีความร/วมมือทางด6านวิชาการ และการสร6างความร/วมมือในด6านนี้
จะส/งผลดีต/อกระบวนการจัดการเรียนรู6 เนื่องจากบุคลากรแต/ละโรงเรียนมีศักยภาพสูง และท่ีสําคัญ
การสร6างพันธมิตรร/วมกับต/างประเทศจะทําให6โรงเรียนสาธิตมีความเป4นมาตรฐานสากลได6ดียิ่งข้ึน 
สอดคล6องกับงานวิจัยของสุวดี อุปปhนใจ (2553)  ศึกษาเรื่องการพัฒนากลยุทธ�การบริหารแบบมีส/วนร/วม
ของชุมชน สําหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือ  พบว/า กลยุทธ�ส/งเสริมการมีส/วนร/วม
ของชุมชนในการสร6างเครือข/ายการระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา เม่ือพิจารณาตาม
มาตรการพบว/า มาตรการประสานความร/วมมือระหว/างโรงเรียนกับผู6ปกครองเพ่ือแก6ป1ญหาด6านการ
เรียนรู6ในชั้นเรียน  

  นอกจากนี้ยังสอดคล6องกับ Austin and Raynolds (1990) และ Stedman (1987) 
ท่ีพบว/าการมีส/วนร/วมของผู6ปกครองและการร/วมกันดูแลนักเรียนระหว/างครูกับผู6ปกครองมีผลต/อ
ความสําเร็จของโรงเรียน เช/นเดียวกับการจัดการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐฟhนแลนด�ท่ีเน6นเรื่อง
การให6ผู6ปกครองเข6ามามีส/วนร/วมในการดูแลนักเรียนมากข้ึน เน6นการประสานความร/วมมือระหว/าง
โรงเรียนกับผู6ปกครองเพ่ือขจัดอุปสรรคต/อการเรียน (Valkila, 2016) มาตรการรายงานผลการเรียนไป
ถึงผู6ปกครองอย/างต/อเนื่องเพ่ือให6ผู6ปกครองได6ศึกษาพัฒนาการของผู6เรียนในแต/ละช/วงเวลา โดยการ
จัดการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐฟhนแลนด�ให6ความสําคัญการประเมินผลเพื่อ ศึกษา 
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จุดแข็ง จุดอ/อนของนักเรียน และมีการรายงานผลให6ผู6ปกครองได6รับทราบตลอดเวลาเพื่อศึกษา
พัฒนาการของนักเรียน (Valkila, 2016) มาตรการประสานความร/วมมือกับผู6มีส/วนได6ส/วนเสีย
ให6เข6ามามีส/วนร/วมในการจัดการเรียนรู6  สอดคล6องกับ Scribner (1999) ที่พบว/าการสร6าง
ความร/วมมือระหว/างโรงเรียนกับผู6ปกครองและชุมชนใกล6เคียงมีผลต/อการบริหารโรงเรียน และ
สอดคล6องกับราตรี ศรีไพรวรรณ (2555) ท่ีได6นําเสนอกลยุทธ�เก่ียวกับการส/งเสริมการมีส/วนร/วมของ
ผู6มีส/วนได6ส/วนเสียในการออกแบบงานและกระบวนการทํางาน และสอดคล6องกับคําเพชร  ภูริปริญญา 
(2550) ท่ีนําเสนอยุทธศาสตร�การสร6างเครือข/ายทางวิชาการท้ังในประเทศและต/างประเทศ เพ่ือสร6าง
ความเข6มแข็งให6กับองค�กร 
  กลยุทธ�ท่ี 4 เสริมสร6างคุณลักษณะอันพึงประสงค�ของผู6เรียนสู/ความเป4นพลโลก  
ประกอบด6วย 7 มาตรการ  ได6แก/ 1) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู6และกิจกรรมเพ่ือเตรียมพร6อม
ผู6เรียนสู/ความเป4นพลเมืองโลก 2) เสริมสร6างสุขภาวะให6กับผู6เรียน 3) ปรับปรุงระบบงานปกครองให6มี
ความเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในด6านการบริหารจัดการ 4) พัฒนาระบบงานแนะแนวและการ
ช/วยเหลือดูแลนักเรียนอย/างต/อเนื่อง 5) มีการจัดต้ังสภานักเรียนเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย และสร6าง
ความรับผิดชอบต/อสังคม 6) สนับสนุนการสร6างเอกลักษณ� และอัตลักษณ�ของโรงเรียน และ 7) สร6าง
เครือข/ายความร/วมมือในการให6ความช/วยเหลือนักเรียนเพ่ือสร6างภูมิคุ6มกันทางสังคม กลยุทธ�ในด6านนี้
ให6ความสําคัญกับการสร6างคุณลักษณะอันพึงประสงค�ให6เกิดข้ึนกับผู6เรียน และเตรียมความพร6อมให6
ผู6เรียนเป4นพลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพ และให6ความสําคัญกับการสร6างเครือข/ายความร/วมมือ และการ
ดําเนินกิจกรรมเพ่ือลดพฤติกรรมท่ีไม/พึงประสงค�ของผู6เรียน ทั้งนี้เนื่องจากความเจริญก6าวหน6าทาง
เทคโนโลยีทําให6เกิดการลอกเลียนแบบวัฒนธรรมต/างประเทศ ละลายเอกลักษณ�วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย ส/งผลทําให6พฤติกรรมของคนในสังคมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานเดิม ให6ความสําคัญกับวัตถุ
นิยม มีความเห็นแก/ตัว ลุ/มหลงในอบายมุข ดังนั้นการจัดการเรียนรู6ในศตวรรษท่ี 21 จึงให6ความสําคัญ
กับการสร6างทักษะชีวิตเพื่อให6ผู6เรียนรู6เท/าทัน มีวิจารณญาณในการตัดสินสิ่งที่ถูกและผิด ดังนั้น
โรงเรียนในฐานะเป4นองค�กรผู6ผลิตและผู6สร6างเยาวชนให6เป4นผู6ใหญ/ในอนาคตจึงต6องมีหน6าท่ีในการ
อบรมกล/อมเกลาพฤติกรรมของนักเรียนให6มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของสังคม สอดคล6องกับงานวิจัย
ของฤทัยวรรณ  หาญกล6า (2554) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ�การบริหารสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาเพ่ือส/งเสริมการมีส/วนร/วมของชุมชนในระบบดูแลช/วยเหลือนักเรียนพบกลยุทธ�ริเริ่มสร6างสรรค�
สัมพันธ�ชุมชน  

  นอกจากนี้ยังสอดคล6องกับงานวิจัยของ วรมน วีตะเสวีระ, สมชัย วงษ�นายะ และ
เจริญวิชญ� สมพงษ�ธรรม (2558)  ท่ีนําเสนอกลยุทธ�เก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลและช/วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา ประกอบด6วยการจัดทําแผนแบบมีส/วนร/วมและดําเนินงานตามแผนเพ่ือ
ส/งเสริมความเข6มแข็งในระบบดูแลนักเรียน  สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงาน การพัฒนา
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สมรรถนะบุคลากรพัฒนาตนเองในการดําเนินงานระบบดูแลและช/วยเหลือนักเรียน ส/งเสริมการใช6สื่อ
และนวัตกรรมในการส/งเสริม ปpองกันและแก6ป1ญหา สร6างความเข6มแข็งในเครือข/ายในการดําเนินงาน
ช/วยเหลือนักเรียน ติดตามและประเมินผลระบบดูแลและช/วยเหลือนักเรียน ส/งเสริมการนิเทศ กํากับ 
ติดตาม ประเมิน รายงานผลและนําผลประเมินระบบดูแลและช/วยเหลือนักเรียนไปปรับใช6 และ
ส/งเสริมประชาสัมพันธ�และเผยแพร/ และเชิดชูเกียรติการดําเนินงานระบบดูแลช/วยเหลือนักเรียน และ
สอดคล6องกับการจัดการศึกษาพ้ืนฐานของฟhนแลนด�ท่ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือส/งเสริมและพัฒนา
มนุษยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบต/อสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2552) และสอดคล6องกับการจัดการศึกษาในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร�ท่ีเน6นการสร6าง
ผู6เรียนให6มีลักษณะเฉพาะตน สามารถก6าวไปสู/การพัฒนาความเป4นเลิศในด6านต/าง ๆ ตามท่ีตนถนัด 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค� (ชามาภัทร สิทธิอํานวย ,2556) 
  ประเด็นกลยุทธ!ท่ี 2 การบริหารการเปล่ียนแปลงด�านพัฒนาบุคลากรสู0ความเป7น
มืออาชีพ ประกอบด�วย ประกอบด�วย 6 กลยุทธ! ได�แก0  

  กลยุทธ�ท่ี 1 สร6างผู6บริหารมืออาชีพ มี 1 มาตราการ คือ สร6างผู6บริหารโรงเรียนให6เป4น
ผู6นําในการเปลี่ยนแปลง เพราะการจะพัฒนาองค�กรใด ๆ ก็ตามความสําเร็จหรือความล6มเหลวข้ึนอยู/
กับตัวผู6นํา เพราะฉะนั้นในด6านการบริหารงานในสถานศึกษาก/อนท่ีจะพัฒนาครูหรือบุคลากรอ่ืน ๆ 
ต6องเริ่มจากการพัฒนาตัวผู6บริหารก/อนเป4นลําดับแรก เพราะถ6าผู6บริหารไม/มีวิสัยทัศน�ท่ีกว6างไกลแล6ว 
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะไม/มีทางเกิดข้ึนได6 ดังนั้นจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปอย/างรวดเร็วตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู6บริหารในยุคใหม/จึงต6องเป4น
ผู6นําแห/งการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ Lewin ได6อธิบายถึงผู6บริหารเป4นบุคคลสําคัญที่จะทําให6เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เช/นเดียวกับ Kotter (2002) ท่ีอธิบายถึงความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงต6องเกิดจาก
การสร6างทีมงานผู6นําในการเปลี่ยนแปลง มีผู6นําในการเปลี่ยนแปลง  

  ขณะท่ีไขแสง โพธิโกสุม (2543) ได6เสนอแนวปฏิบัติในการเป4นผู6นําการเปลี่ยนแปลงไว6 
ดังนี้ 1) วิเคราะห�สถานการณ�ต/าง ๆ ท่ีเก่ียวข6องกับงานท่ีรับผิดชอบและระบุสิ่งท่ีต6องการเปลี่ยนแปลง 
มีแนวคิดวิทยาการท่ีทันสมัย สามารถวิเคราะห�การเปรียบเทียบสถานการณ�จริงกับวิทยาการใหม/ และ
สามารถมองเห็นจุดท่ีจําเป4นท่ีต6องเปลี่ยนแปลงได6 2) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ/มผู6รับผิดชอบใน
เรื่องท่ีต6องการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับฟ1งความคิดเห็น และช/วยตัดสินใจในการดําเนินการเปลี่ยนแปลง 
3) กําหนดประเด็นท่ีต6องการเปลี่ยนแปลงให6ชัดเจน 4) วิเคราะห�แรงหนุน แรงต6านที่มีผลต/อการ
เปลี่ยนแปลง 5) เขียนแผนการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมประเด็นที่ต6องการเปลี่ยนแปลงท้ังหมด 
6) ดําเนินการเปลี่ยนแปลงตามท่ีกําหนดในแผนการเปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสมกับสถานการณ�  7) ติดตาม
ผลการเปลี่ยนแปลงให6แน/ใจว/าเกิดพฤติกรรมท่ีต6องการตามแผนการเปลี่ยนแปลง  และ 8) พยายาม
รักษาสภาพการเปลี่ยนแปลงอย/างต/อเนื่อง ภายหลังสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงสอดคล6องกับงานวิจัย
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ของ ภัทรกร วงศ�สกุล (2555) ท่ีพบความสัมพันธ�ระหว/างภาวะผู6นําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผล
ของผู6บริหารโรงเรียน โดยภาวะผู6นํา ได6แก/ ด6านการเป4นผู6สร6างแรงบันดลใจ ด6านการเป4นผู6นําบารมี 
ด6านความเป4นมืออาชีพ ด6านการเป4นผู6สร6างความสัมพันธ�กับผู6ตามเป4นรายบุคคล และด6านการเป4น
ผู6กระตุ6นให6ใช6สติป1ญญา สอดคล6องกับงานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2555) ท่ีพบว/าป1จจัยท่ีสําคัญท่ีทําให6สถานศึกษาได6รับการคัดเลือกเป4นสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ได6แก/ ภาวะผู6นําของผู6บริหารท่ีมีความสามารถในการกระตุ6นชี้นําให6ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู6ปฏิบัติตามด6วยความเต็มใจ เช/นเดียวกับงานวิจัยของวิเชียร เย็นกาย, กมล  สุดประเสริฐ 
และจักรพรรดิ วะทา (2554) อธิบายถึงภาวะผู6นําเป4นองค�ประกอบที่สําคัญต/อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา เนื่องจากผู6บริหารโรงเรียนเป4นผู6มีอิทธิพลสูงต/อคุณภาพการศึกษา ขณะท่ีสมบูรณ� 
นนท�สกุล (2548) ได6อธิบายองค�ประกอบบทบาทผู6นําการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงได6แก/ เป4นศูนย�กลาง เป4นผู6มอง
การณ�ไกล ครองใจคน พัฒนาตนเอง เป4นท้ังผู6ให6และผู6นํา มีความคิดริเริ่มสร6างสรรค� เป4นผู6บูรณาการ 
ทํางานเชิงรุก  การติดต/อ และกล6าเผชิญป1ญหา และองค�ประกอบหน6าที่ของผู6นําการเปลี่ยนแปลง 
ได6แก/ ทําให6ผู6ร/วมงานสนใจต/อวัตถุประสงค�ขององค�กร ทําให6การติดต/อสื่อสารภายในองค�กรชัดแจ6ง 
รักษาขวัญและกําลังใจของผู6ร/วมงาน ทําให6ผู6ร/วมงานกระตือรื้อร6นในการปฏิบัติงาน และติดตามผล
การปฏิบัติงาน  

  กลยุทธ�ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบด6วย 4 มาตรการ ได6แก/ 1) พัฒนาระบบการคัดเลือกเพ่ือให6ได6บุคลากรท่ีมีความรู6ความสามารถ 
2) กําหนดคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเป4นของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 3) สนับสนุนให6
บุคลากรท่ีมีความรู6ความสามารถจากคณะต/าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ 4) ส/งเสริมให6บุคลากรเข6าร/วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
องค�ความรู6ให6เป4นป1จจุบัน เนื่องจากสภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย/างรวดเร็วภายใต6โลกยุคดิจิทัล 
บุคลากรในโรงเรียนสาธิตจึงต6องมีการปรับตัวให6เข6ากับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน และจากแนวทาง 
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ลดบทบาทครูจากผู6สอนเป4นครูที่ทําหน6าที่คอยชี้แนะเพ่ือให6
นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู6และพัฒนาศักยภาพของตนได6อย/างเต็มท่ี ดังนั้นครูจึงต6องศึกษาหา
ความรู6อยู/ตลอดเวลา ทางโรงเรียนสาธิตให6ความสําคัญในเรื่องนี้โดยให6ครูไปอบรมนวัตกรรมใหม/เพ่ือ
นํามาประยุกต�ใช6ในการจัดการเรียนรู6 อาทิ การจัดการเรียนรู6ในรูปแบบสะเต็มศึกษา เช/นเดียวกับ
งานวิจัยของ พิณสุดา สิริรังธศรี (2553) ได6อธิบายถึงการพัฒนาครู โดยครูทุกคนต6องผ/านการอบรม
อย/างเนื่อง 100 ชั ่วโมง มีระบบครูพี่เลี ้ยง ครูผู 6ช/วยเพื่อติดตามการดําเนินงาน และนําเสนอ
คุณลักษณะของครูท่ีมีคุณภาพ คือ เป4นผู6มีจิตวิญญาณในความเป4นครู มีความรู6 ความสามารถ ทักษะ
การสื่อสาร อํานวยความสะดวกในการเรียนรู6ให6มีประสิทธิภาพ สอดคล6องกับงานวิจัยของชัชฎาภรณ�  
อร/ามรุณ, สมชัย วงษ�นายะ และเจริญวิชญ� สมพงษ�ธรรม (2556) ท่ีนําเสนอกลยุทธ�การสรรหาและ
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พัฒนาบุคลากรให6มีความสามารถในงานวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการจะสําเร็จได6ด6วยดีต6องได6รับ
ความร/วมมือจากบุคลากรทุกฝqาย 

   กลยุทธ�ท่ี 3 สร6างครูมืออาชีพเพ่ือก6าวสู/การจัดการเรียนรู6ในศตวรรษท่ี 21  ประกอบด6วย 
4 มาตรการ ได6แก/ 1) ครูผู6สอนใช6เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู6ในชั้นเรียนท่ีมีความหลากหลาย  
2) มีการใช6เทคโนโลยีโดยการสอนผ/าน Google Application 3) เพ่ิมขีดความสามารถในด6านทักษะ
ภาษาให6กับบุคลากร และ 4) ส/งเสริมชุมชนการเรียนรู6ทางวิชาชีพ จากแนวโน6มการจัดการเรียนรู6ใน
ศตวรรษท่ี 21 ครูต6องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอน มีเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย เน6นการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม/มาใช6ในการจัดการเรียนรู6 มีชุมชน
การเรียนรู6ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community (PLC) ซ่ึงเป4นการรวมตัวกันของ
ครู ผู6บริหาร และนักเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู6ของผู6เรียน ดังท่ี Sergiovanni (1994) ได6กล/าวว/า 
PLC เป4นสถานท่ีสําหรับ “ปฏิสัมพันธ�” ลด “ความโดดเด่ียว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียน
ในการทํางาน เพ่ือปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนหรืองานวิชาการโรงเรียน ซ่ึง Hord (1997) มอง
ในมุมมองเดียวกัน โดยมองการ รวมตัวกันดังกล/าว มีนัยยะแสดงถึงการเป4นผู6นําร/วมกันของ ครู หรือ
เปhดโอกาสให6ครูเป4น “ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลง (วิจารณ� พานิช, 2555) การมีคุณค/าร/วม และ
วิสัยทัศน�ร/วมกัน ไปถึงการเรียนรู6ร/วมกันและการนําสิ่งท่ีเรียนรู6ไปประยุกต�ใช6 อย/างสร6างสรรค�ร/วมกัน 
การรวมตัวในรูปแบบนี้เป4นเหมือน แรงผลักดัน โดยอาศัยความต6องการและความสนใจของสมาชิกใน 
PLC เพ่ือการเรียนรู6และพัฒนาวิชาชีพ สู/มาตรฐานการเรียนรู6ของนักเรียนเป4นหลัก  (Senge, 1990) 
สอดคล6องกับงานวิจัยของวสันต� ปานทอง และคณะ (2556) ได6ค6นพบกระบวนการพัฒนาครูเพ่ือศิษย�
มีกระบวนการ 5 ข้ันตอน คือ วินิจฉัยความต6องการจําเป4น กําหนดจุดประสงค�และขอบข/ายการ
พัฒนา กําหนดวิธีการ พัฒนา ดําเนินการพัฒนา และประเมินผลการพัฒนา และพบป1จจัยท่ีส/งผลต/อ
การพัฒนาครูเพ่ือศิษย� 9 ป1จจัย คือ เจตคติต/อวิชาชีพครู ความรู6ทางวิชาชีพ แรงจูงใจใฝqสัมฤทธิ์การ
พัฒนาตนเอง การจัดกระบวนการเรียนรู6ภาวะผู6นําทางวิชาการ ทีมงาน วัฒนธรรมการเรียนรู6ผู6มีส/วน
ได6ส/วนเสีย และสอดคล6องกับงานวิจัยของเพ็ญวรา  ชูประวัติ (2553) ท่ีนําเสนอกลยุทธ�ด6านบุคลากร 
โดยรณรงค�ให6ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาทักษะการใช6 ICT เพ่ือการศึกษา และสอดคล6องกับ
งานวิจัยของขวัญทิพย� ชินเศรษฐวงศ� (2556) ท่ีนําเสนอประเด็นยุทธศาสตร�พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให6มีความรู6 มีทักษะการถ/ายทอด และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค�ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
เพ่ือพัฒนาผู6เรียนสู/อาเซียน 
   กลยุทธ�ท่ี 4 ส/งเสริมความก6าวหน6าในอาชีพให6กับบุคลากร ประกอบด6วย 2 มาตรการ  
ได6แก/ 1) เพ่ิมอัตราบรรจุบุคลากรของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏให6เป4นพนักงาน
งบประมาณแผ/นดิน และ 2) เร/งรัดให6มหาวิทยาลัยจัดทําประกาศการเข6าสู/ตําแหน/งวิชาการของ
บุคลากรสายการสอนและสายสนับสนุน ป1ญหาหลักประการหนึ่งในด6านบุคลากรของโรงเรียนสาธิต
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สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ เป4นบุคลากรที่จ6างด6วยงบประมาณของโรงเรียน (งบประมาณบํารุง
การศึกษา) ท่ีเรียกว/าพนักงานงบรายได6 เนื่องจากครูโรงเรียนสาธิตจะปฏิบัติหน6าที่สอนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป4นหลัก และบางคนไม/จบปริญญาโท ทําให6เม่ือรัฐบาลจัดสรรอัตรางบประมาณ
แผ/นดินมาให6กับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะกระจายให6กับคณะต/าง ๆ ท่ีเปhดสอนในระดับปริญญาตรี
เป4นหลัก ทําให6บุคลากรโรงเรียนสาธิตไม/ได6รับการบรรจุเป4นพนักงานมหาวิทยาลัยงบแผ/นดิน เพราะ
คุณสมบัติไม/ครบ และจากสาเหตุนี้จึงทําให6บุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิตไม/มีความม่ันคงในอาชีพ 
ไม/สามารถขอตําแหน/งวิชาการแบบอาจารย�ท่ีสอนในมหาวิทยาลัยได6 ดังนั้นจึงมีบุคลากรหลายคน
ลาออกเพ่ือไปสอบบรรจุ จากป1ญหาในเรื่องนี้ผู6วิจัยจึงได6กําหนดกลยุทธ�ส/งเสริมความก6าวหน6าในอาชีพ
ให6กับบุคลากร เพ่ือสร6างขวัญและกําลังใจและส/งเสริมความก6าวหน6าในอาชีพ เพ่ือธํารงรักษาบุคลากร
เหล/นี้ให6อยู/กับองค�กรต/อไป เช/นเดียวกับงานวิจัยของอารีรัตน� ลําเจียกมงคล (2554) ท่ีพบว/าครูควรมี
การพัฒนาตนเองอยู/เสมอทั้งในด6านความรู6 ทักษะ และความชํานาญเพื่อให6ได6รับการพัฒนา
ความก6าวหน6าในอาชีพท้ังในด6านวิทยฐานะ เงินเดือน และเพ่ือให6ตนเป4นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และ
สอดคล6องกับงานวิจัยของราตรี ศรีไพรวรรณ (2555) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนากลยุทธการบริหาร
สู/ความเป4นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา  โดยค6นพบกลยุทธ�หลัก ผูกใจ
ผู6ปฏิบัติงาน โดยมีกลยุทธ�รอง ได6แก/ การจัดทําแผนพัฒนาเส6นทางความก6าวหน6าในอาชีพ พัฒนา
ระบบพ่ีเลี้ยง สร6างขีดความสามารถของบุคลากร 
    กลยุทธ�ท่ี 5 ส/งเสริมและสนับสนุนการสร6างองค�ความรู6ด6วยการวิจัย ประกอบด6วย 
1 มาตรการ  คือ  ส/งเสริมสนับสนุนให6บุคลากรทําวิจัยเพ่ือนํามาใช6ในด6านการพัฒนาการจัดการเรียนรู6 
ท้ังนี้เพราะการวิจัยเพ่ือสร6างองค�ความรู6เป4นพันธกิจประการหนึ่งของโรงเรียนสาธิตในฐานะเป4นส/วนหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบกับหน6าที่ของบุคลากรสายสอนนอกจากจะปฏิบัติการสอนแล6ว 
ต6องทําวิจัยเพื่อนําผลการวิจัยไปใช6ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู6ให6กับผู6เรียน โดยแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปa ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) มีเปpาหมายมุ/งพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาใน
การสร6างความรู6และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข/งขันของประเทศในยุคโลกาภิวัตน� 
ขณะท่ี สุภาพร พงศ�ภิญโญโอภาส , ทวนทอง เชาวกีรติพงศ� และ เรขา อรัญวงศ� (2556) ได6นําเสนอ
กลยุทธ�ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในด6านการวิจัย คือ กลยุทธ�การพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการวิจัย กลยุทธ�
ด6านการเผยแพร/และการใช6ประโยชน�ของการวิจัย  กลยุทธ�การดําเนินการวิจัย กลยุทธ�การพัฒนา
ฐานข6อมูล และกลยุทธ�การควบคุมการดําเนินงานวิจัย เช/นเดียวกับงานวิจัยของศรเนตร  อารีโสภณพิเชฐ 
(2550) ท่ีนําเสนอกลยุทธ�ด6านการวิจัยทางสังคมศาสตร�ของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ กลยุทธ�พัฒนา
นโยบายส/งเสริมความร/วมมือวิจัย กลยุทธ�ส/งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือความร/วมมือวิจัย กลยุทธ�
พัฒนาระบบบริหารจัดการความร/วมมือวิจัย กลยุทธ�พัฒนาระบบการจัดสรรทรัพยากรเพื่อความ
ร/วมมือวิจัย และกลยุทธ�ส/งเสริมความร/วมมือในการเผยแพร/และนําผลวิจัยไปใช6ประโยชน� 
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  กลยุทธ�ท่ี 6 ส/งเสริมการให6บริการวิชาการสู/ชุมชน ประกอบด6วย 1 มาตรการ  คือ นํา
องค�ความรู6ท่ีได6จากการวิจัยไปใช6ในการจัดบริการวิชาการสู/สังคม  โดยการให6บริการวิชาการแก/ชุมชน
เป4นข้ันตอนท่ีต/อเนื่องมาจากการทําวิจัย เม่ือได6องค�ความรู6จากการวิจัยแล6วข้ันต/อไป คือ นําความรู6ท่ี
ได6ไปเผยแพร/ นอกจากนี้การให6บริการวิชาการแก/ชุมชนเป4นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ท้ังนี้การให6บริการวิชาการอาจให6เปล/าโดยไม/คิดค/าใช6จ/ายหรืออาจคิดค/าใช6จ/ายตามความเหมาะสม 
รูปแบบการให6บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย  เช/น การอนุญาตให6ใช6ประโยชน�ทรัพยากร เป4น
แหล/งอ6างอิงทางวิชาการ ให6คําปรึกษา ให6การอบรม  จัดประชุมหรือ สัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือ
ตอบคําถามต/างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให6บริการทางวิชาการนอกจากเป4นการทําประโยชน�ให6
สังคมแล6ว ยังได6รับประโยชน�ในด6านต/างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู6และประสบการณ�ของอาจารย� และเป4น
การสร6างเครือข/ายกับหน/วยงานต/าง ๆ สําหรับโรงเรียนสาธิตสามารถจัดบริการวิชาการร/วมกับคณะต/าง ๆ 
หรือจัดเองโดยมีกลุ/มเปpาหมายหลักเป4นนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา สอดคล6องกับ ลัดดา ทองสกุล 
(2548) ท่ีนําเสนอการสร6างเครือข/ายบริการทางวิชาการ และสอดคล6องกับนริสานันท� เดชสุระ (2552) 
ท่ีศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตพบองค�ประกอบท่ีสําคัญในด6านการบริการวิชาการเพ่ือ
พัฒนาท6องถ่ิน 

  ประเด็นกลยุทธ!ท่ี 3 การบริหารการเปลี่ยนแปลงด�านการพัฒนาองค!กรสู0ความ
โปร0งใสประกอบ ด�วย 6 กลยุทธ! ได�แก0  
  กลยุทธ�ท่ี 1 การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ประกอบด6วย  5  มาตรการ 
ได6แก/ 1) ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ให6เอื้อต/อการกระจายอํานาจในด6านการบริหารงบประมาณ 
2) พัฒนาฐานข6อมูลและการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 3) สร6างระบบการตรวจสอบติดตาม
และประเมินประสิทธิภาพการใช6จ/ายงบประมาณ 4) การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา และ 
5) มอบทุนการศึกษาให6กับนักเรียนท่ีมีความสามารถในด6านต/าง ๆ  เนื่องจากป1ญหาหลักของโรงเรียน
สาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ คืองบประมาณบํารุงการศึกษาส/วนใหญ/ถูกใช6ในการจ6างบุคลากรของ
โรงเรียนทําให6เหลืองบประมาณที่จะใช6ในการพัฒนาโรงเรียนน6อย นอกจากนี้งบประมาณของ
โรงเรียนสาธิตเม่ือนําส/งมหาวิทยาลัยแล6วจะได6คืนมาเพียง 80 เปอร�เซ็นต� และบางส/วนถูกตัดเข6า
กองกลางของมหาวิทยาลัย ขณะท่ีงบประมาณแผ/นดินโรงเรียนได6รับเป4นเงินอุดหนุนท่ัวไปตามรายหัว
นักเรียน ซ่ึงแบ/งออกเป4น 5 กิจกรรม คือ การจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ�การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู6เรียน ในส/วนของงบประมาณหนังสือเรียน อุปกรณ�การเรียน 
และเครื่องแบบนักเรียนจะต6องจัดสรรให6นักเรียนเป4นรายบุคคล งบประมาณในด6านกิจกรรมพัฒนา
ผู6เรียนโรงเรียนต6องจัดกิจกรรมให6สอดคล6องกับนโยบาย ท้ังนี้กระทรวงศึกษาธิการได6กําหนดแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมไว6 4 ด6าน คือ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมด6านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมทัศนศึกษา
หรือศึกษาดูงาน และกิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)   
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  ดังนั้นในส/วนของงบประมาณแผ/นดินโรงเรียนจะนํามาใช6ในการบริหารโรงเรียนได6
เฉพาะค/าจัดการเรียนการสอน และข้ันตอนในการเบิกจ/ายงบประมาณแผ/นดินมีหลายข้ันตอน ทําให6เกิด
ความล/าช6าในการดําเนินการ  ประกอบกับงบประมาณแผ/นดินในส/วนนี้ไม/สามารถนํามาใช6จ/ายในการ
จัดซ้ือครุภัณฑ�ได6 ส/วนงบประมาณอ่ืน ๆ ของโรงเรียน ได6แก/ งบประมาณจากสมาคมและผู6ปกครอง 
เงินบริจาค และมีบางโรงเรียนมีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือทําให6เกิดความคล/องตัวในด6านการบริหารงบประมาณ 
ดังนั้นผู6วิจัยจึงนําเสนอกลยุทธ�ในการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ให6เอ้ือต/อการกระจายอํานาจในด6าน
การบริหารงบประมาณ และเพ่ิมการพัฒนาฐานข6อมูลและการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังสร6างระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใช6จ/ายงบประมาณเพ่ือแก6ไข
ป1ญหาด6านการบริหารงบประมาณ รวมถึงนําเสนอการจัดตั้งกองทุนเพื่อนําเงินมาพัฒนาโรงเรียนใน
ด6านต/าง ๆ เช/น การมอบทุนการศึกษาให6กับนักเรียนท่ีมีความสามารถในด6าน ๆ เพ่ือสร6างขวัญและ
กําลังใจให6กับผู6เรียน สอดคล6องกับงานวิจัยของมยุรี ทิพย�สิงห� (2541) ท่ีเสนอแนวทางการพัฒนา
ระบบบริหารงบประมาณแผ/นดินของมหาวิทยาลัยขอนแก/นพบว/า โครงสร6างการบริหารงบประมาณท่ี
มีขนาดเล็กจะทําให6เกิดความคล/องตัวได6มากกว/า การวิเคราะห�ภาระงานใหม/จะช/วยให6ลดการซํ้าซ6อน
ของงานลงได6 รวมท้ังการจัดโครงสร6างท่ีสามารถเกลี่ยกําลังคนให6เลื่อนไหลและสับเปลี่ยนหน6าท่ีกันได6 
จะช/วยทําให6ลดระยะเวลาการเบิกจ/ายงบประมาณลงได6มาก ดังนั้น แนวทางการพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณจึงควรใช6โครงสร6างทางการบริหารขนาดเล็ก ลดข้ันตอนและสามารถเกลี่ยกําลังคนได6 
และสอดคล6องกับงานวิจัยของอมรา รัตตากร และคณะ (2545) ได6ศึกษาการจัดการงบประมาณแบบ
มุ/งเน6นผลงานของสถาบันราชภัฏจันทร�เกษม โดยเสนอแนะให6 (1) ร/วมปรับปรุงการบริหารงบประมาณ
และการติดตามประเมินผล (2) มีการกําหนดนโยบายและกลยุทธ�ด6านงบประมาณของสถาบันท่ี
ชัดเจนและเกิดจากการมีส/วนร/วมและการยอมรับของประชาชน (3) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร6าง
พ้ืนฐานระบบสารสนเทศ นําซอฟแวร�ท่ีเหมาะสมและได6มาตรฐานมาใช6 และ (5) มีการพัฒนาและให6
ความรู6ด6านการจัดงบประมาณแก/บุคลากรทุกระดับอย/างต/อเนื่องและท่ัวถึง และสอดคล6องกับงานวิจัย
ของศุภลักษณ�  เศษธะพานิช (2550), จิระประภา โมจิดะ และทวีวัฒน�  ปhตยานนท� (2556) ท่ีอธิบายถึง 
การบริหารการเงินท่ีต6องดําเนินการเป4นระบบ เน6นความโปร/งใส ตรวจสอบได6 และมีการติดตาม 
ควบคุมการใช6งบประมาณ โดยการจัดการงบประมาณต6องเป4นไปอย/างมีระบบ และมีการกํากับ ติดตาม 
และตรวจสอบให6เป4นไปตามแผน  เช/นเดียวกับนงนุช สุระเสน (2557) ท่ีนําเสนอให6สถานศึกษามีการ
บริหารงบประมาณเพ่ือประโยชน�ต/อการพัฒนานักเรียนอย/างเหมาะสมและเพียงพอ ขณะลัดดา ทองสกุล 
(2548) นําเสนอการจัดหากองทุนอิสระ 
              กลยุทธ�ท่ี 2 การพัฒนาเครือข/ายความร/วมมือท้ังภายในและภายนอกเพ่ือสร6างความ
เข6มแข็งให6กับองค�กร ประกอบด6วย 3  มาตรการ ได6แก/ 1) ส/งเสริมความร/วมมือระหว/างโรงเรียนสาธิต
กับคณะครุศาสตร�ในการสร6างความเข6มแข็งให6กับโรงเรียนสาธิตเพ่ือเป4นโรงเรียนต6นแบบการค6นคว6า วิจัย 
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และการสร6างนวัตกรรมทางการศึกษา 2) สร6างความร/วมมือกับหน/วยงานภายนอกในการใช6โรงเรียนสาธิต
เป4นแหล/งค6นคว6า ทดลองและสร6างนวัตกรรมทางการศึกษา 3) สร6างเครือข/ายความร/วมมือระหว/าง
โรงเรียน ศิษย�เก/า และชุมชน เนื่องจากโรงเรียนสาธิตต้ังข้ึนมาเพ่ือเป4นแหล/งปฏิบัติการในการสอน
ให6กับคณะครุศาสตร� ดังนั้นโรงเรียนสาธิตจึงต6องคงไว6ซึ่งปรัชญาในข6อนี้ แต/เนื่องจากป1จจุบันโรงเรียนสาธิต
มีโครงสร6างการบริหารงานท่ีแยกออกมาจากคณะครุศาสตร� ทําให6การประสานความร/วมมือมีน6อย 
และป1ญหาท่ีพบตามมาคืออาจารย�ในมหาวิทยาลัยมาช/วยสอนในโรงเรียนสาธิตค/อนข6างน6อย ผู6วิจัยจึง
นําเสนอกลยุทธ�เพ่ือสร6างความร/วมมือระหว/างโรงเรียนสาธิตกับคณะครุศาสตร�รวมท้ังการสร6างความ
ร/วมมือกับหน/วยงานภายนอกเพ่ือให6หน/วยงานเหล/านั้นเข6ามาใช6โรงเรียนสาธิตเป4นแหล/งฝ\ก
ประสบการณ� แหล/งค6นคว6า ทดลอง และสร6างนวัตกรรมต/าง ๆ และที่ขาดไม/ได6คือความร/วมมือ
ระหว/างโรงเรียนสาธิตกับเครือข/ายผู6ปกครอง และศิษย�เก/าท่ีจะมีบทบาทในช/วยเหลือโรงเรียนในด6านต/าง ๆ  
  สอดคล6องกับงานวิจัยของคําเพชร  ภูริปริญญา (2550) ได6ศึกษาการนํายุทธศาสตร�
เครือข/ายทางวิชาการท้ังภายในประเทศและต/างประเทศเพ่ือการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยสู/การ
เป4นมหาวิทยาลัยระดับโลก และสอดคล6องกับงานวิจัยของสุวดี  อุปปhนใจ (2553)  ศึกษาเรื่องการพัฒนา
กลยุทธ�การบริหารแบบมีส/วนร/วมของชุมชน สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่สูงภาคเหนือ 
พบว/า กลยุทธ�การบริหารแบบมีส/วนร/วม ประกอบด6วยกลยุทธ�หลัก 4 กลยุทธ� กล/าวคือ  สร6างสมัชชา
การศึกษาของชุมชน  ส/งเสริมการมีส/วนร/วมของชุมชนในการสร6างเครือข/ายการระดมทุนและ
ทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา  พัฒนาภาวะผู6นําในการบริหารแบบมีส/วนร/วมของชุมชน  และ
ส/งเสริมการมีส/วนร/วมของชุมชนตามหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสอดคล6องกับ
งานวิจัยของลัดดา ทองสกุล (2548) ท่ีเสนอแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนสาธิตโดยให6มีการประสานความร/วมมือกับคณะศึกษาศาสตร�ของมหาวิทยาลัย เช/นเดียวกับ
สมบัติ นพรัก และคณะ (2551) ท่ีนําเสนอกลยุทธ�ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือข/ายการวิจัย
ภาคเหนือตอนล/าง โดยมีการนําเสนอกลยุทธ�ร/วมมือ 5 ประสาน โดยเน6นการสร6างความไว6วางใจใน
ความสัมพันธ�ระหว/างโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ขณะที่นงนุช  สุระเสน (2557) ได6อธิบายถึง
ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ด6านการมีส/วนร/วมของผู6มีส/วนได6เสีย 
ได6แก/ ผู6ปกครอง ชุมชน ผู6ทรงคุณวุฒิ สมาคม องค�กรท้ังภาครัฐและเอกชน มีส/วนร/วมในการพัฒนา
โรงเรียน และงานวิจัยของราตรี ศรีไพรวรรณ (2555) ได6กล/าวถึงการสร6างความสัมพันธ�ท่ีดีระหว/าง
โรงเรียนกับชุมชนท่ีถือว/าเป4นภารกิจสําคัญของโรงเรียน โดยเสริมสร6างวัฒนธรรมองค�การ  
               กลยุทธ�ท่ี 3 ส/งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช6ในการบริหารงานในโรงเรียนเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ประกอบด6วย 2  มาตรการ ได6แก/ 1) จัดทําข6อมูลและสารสนเทศให6มีความพร6อมในการ
ใช6งานท้ังด6านการบริหารและการจัดการเรียนรู6 และ 2) มีการสื่อสารภายในโรงเรียนทุกด6านใน
ลักษณะ Online Open House เนื่องมาจากความเจริญก6าวหน6าทางเทคโนโลยีส/งผลให6โรงเรียนต6อง
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มีการปรับตัวโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข6ามาบริหารจัดการในโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางาน สอดคล6องกับงานวิจัยของนิติกรณ�  ฉันท�วงศ�ชนะ, อรสา จรูญธรรม และพลสัณห�  โพธิ์ศรีทอง 
(2557) ศึกษาเรื่องข6อเสนอเชิงยุทธศาสตร�เพ่ือเสริมสร6างประสิทธิผลการบริหารจัดการด6านการเรียน
การสอน ด6วยเทคโนโลยีและการสื่อสารในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว/าข6อเสนอเชิงยุทธศาสตร� ดังนี้ 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด6านการเรียนการสอนด6าน เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการเรียนรู6ของผู6เรียน ยุทธศาสตร�ท่ี 2 สร6างกําลังคนให6มีศักยภาพใน
การใช6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีสมรรถนะได6มาตรฐานสากล ยุทธศาสตร�ท่ี 3 สนับสนุน
การเรียนการสอนท่ีเข6มแข็ง ด6วยเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการศึกษา ยุทธศาสตร�ท่ี 4 พัฒนาโครงสร6างพ้ืนฐานด6านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือส/งเสริม และ สนับสนุนการจัดการเรียนรู6 ยุทธศาสตร�ท่ี 5 สร6างบรรยากาศและแหล/งเรียนรู6ของ
โรงเรียนให6เอ้ือต/อการใช6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษา และ 
ยุทธศาสตร�ท่ี 6 สร6างความร/วมมือกับภาคีเครือข/ายให6มีความเข6มแข็งเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผู6เรียนให6ได6
มาตรฐาน ขณะท่ีนงนุช  สุระเสน (2557) ได6อธิบายถึงความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน ด6านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู6บริหาร ครู และบุคลากรมีความรู6
ความสามารถด6านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอในการดําเนินงาน  
เช/น เดียวกับราตรี  ศรี ไพรวรรณ (2555) นํา เสนอกลยุทธ�พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยเน6น
การจัดการสารสนเทศที่มีคุณภาพและทันตามเวลา จัดข6อมูลสารสนเทศเพื่อให6บุคลากรสามารถ
เข6าถึงได6 พัฒนาระบบสารสนเทศให6มีความทันสมัย เป4นต6น 
  กลยุทธ�ที่ 4 สร6างสภาพแวดล6อมที่เอื้อต/อการเรียนรู6ประกอบด6วย 2 มาตรการ 
ได6แก/  1) ปรับปรุงสภาพแวดล6อมในโรงเรียนเพ่ือความสะอาด สะดวก สบายและมีความปลอดภัย 
และ  2) ส/งเสริมการจัดสิ่งแวดล6อมภายในโรงเรียนให6เอ้ือต/อการเรียนรู6 เนื่องจากสภาพการเรียนรู6
ส/งผลต/อการจัดการเรียนการสอนและเป4นการสร6างภาพลักษณ�ให6เกิดข้ึนกับบุคคลภายนอก โรงเรียน
สาธิตจึงให6ความสําคัญในเรื่องนี้ โดยเน6นการใช6สถานที่ที่มีอยู/อย/างจํากัดให6เกิดประโยชน�สูงสุด 
ส/งเสริมระบบความปลอดภัยในโรงเรียน สอดคล6องกับ Astin (1972) ท่ีกล/าวไว6ว/า สภาพแวดล6อมใน
การทํางานส/งผลต/อจิตใจของผู6ปฏิบัติงาน ทําให6มีเจตคติท่ีดีต/อการทํางาน และสอดคล6องกับ อรพันธุ� 
ประสิทธิรัตน� (2533) ที่อธิบายถึง สภาพแวดล6อมทางการเรียนที่มีผลต/อต/อการเรียนรู6 ทั้งท่ีเป4น
สภาพแวดล6อมที่มนุษย�สร6างขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกให6เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมท้ัง
สภาพแวดล6อมที่เป4นนามธรรม ซึ่งได6แก/ ค/านิยม วัฒนธรรม ความรู 6สึกนึกคิดของคน และ
สภาพแวดล6อมทางสังคมท่ีเป4นปฏิสัมพันธ�ระหว/างผู6เรียนและผู6สอน ซ่ึงสภาพแวดล6อมดังกล/าวล6วน
ส/งผลต/อการสร6างแรงจูงใจในการเรียน สอดคล6องกับงานวิจัยของราตรี ศรีไพรวรรณ (2555) ได6กล/าวถึง
โรงเรียนต6องมีการดําเนินการในเรื่องความเป4นอยู/ที่ดีพัฒนาสภาพแวดล6อมเพ่ือสุขภาพอนามัย 
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ความปลอดภัย จัดสิ่งแวดล6อมท่ีเอ้ือต/อการปฏิบัติงาน ขณะท่ีนงนุช สุระเสน (2557) ได6อธิบายถึงการ
ดําเนินการให6อาคารเรียนและสถานที่ทุกแห/งสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ตกแต/งสถานท่ีให6
สวยงาม มีบรรยากาศในการเรียนรู6 รวมท้ังสอดคล6องกับงานวิจัยของพัทธิพงศ� พลอาจ, ระมัด  โชชัย 
และสําราญ มีแจ6ง (2557) ที่นําเสนอประเด็นกลยุทธ�ที่ 2 การพัฒนาสภาพแวดล6อมท่ีเอ้ือต/อการ
เรียนรู6  โดยมีกลยุทธ�ปรับสภาพแวดล6อมทางกายภาพ และจิตภาพภายในที่เอื้อต/อการเรียนรู6ของ
บุคลากรและผู6เรียน เช/นเดียวกับโชติ แย6มแสง (2555) เสนอให6มีการปรับปรุงด6านอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล6อม 
     กลยุทธ�ท่ี 5 สนับสนุนกิจกรรมด6านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด6วย 2 มาตราการ 
ได6แก/ 1) การส/งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ 2) สืบสานและประยุกต�ใช6โครงการพระราชดําริ 
กลยุทธ�นี้จัดทําข้ึนเพ่ือให6สอดคล6องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏซ่ึงมีหน6าท่ีทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เช/นเดียวกับโรงเรียนสาธิตท่ีให6ความสําคัญกับเรื่องนี้ โดยกิจกรรมของโรงเรียนส/วนหนึ่ง
เป4นกิจกรรมท่ีส/งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล/าวได6ว/าการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป4นพันธกิจ
สําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นโรงเรียนสาธิตซ่ึงเป4นหน/วยงานหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา
จึงต6องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด6านพัฒนาคุณลักษณะของผู6เรียน รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ี
ฟ��นฟู อนุรักษ� สืบสาน พัฒนา เผยแพร/ ศิลปะและวัฒนธรรม สร6างสรรค� ส/งเสริมภูมิป1ญญาท6องถ่ินให6
เป4นรากฐานการพัฒนาองค�ความรู6ท่ีดีข้ึน สอดคล6องกับงานวิจัยของสุมิตรา  วิริยะ (2554) ศึกษาเรื่อง
กลยุทธ�การพัฒนาบทบาทสถาบันอุดมศึกษาด6านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จากการศึกษา
พบว/า กลยุทธ�การพัฒนาบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาด6านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มี 4 ด6าน 
คือ ด6านนโยบาย  ด6านบุคลากร  ด6านการพัฒนา และด6านกลยุทธ�  โดยด6านกลยุทธ�ท่ีสําคัญคือ การสร6าง
เครือข/ายความร/วมมือด6านศิลปวัฒนธรรม   
           กลยุทธ�ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสร6างความโปร/งใสให6กับองค�กร  ประกอบด6วย  
3  มาตรการ ได6แก/ 1) การพัฒนาคุณธรรมและความโปร/งใสในองค�กร 2) การจัดให6มีระบบการ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง และ 3) สร6างวัฒนธรรมคุณภาพเพ่ือพัฒนาองค�กร  กลยุทธ�
ในด6านนี้มีความสําคัญมากต/อองค�กรเพราะเป4นการพัฒนาองค�กรตามหลักธรรมาภิบาลท่ีต6องมุ/งเน6น
กระบวนการสร6างความโปร/งใส เน6นหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม การมีส/วนร/วมของผู6มีส/วนได6ส/วนเสีย 
ความรับผิดชอบและความคุ6มค/า ดังนั้นทุกองค�กรจะต6องมีแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือลดความเสี่ยงใน
สถานศึกษาให6น6อยที่สุด การพัฒนาองค�กรสู/วัฒนธรรมคุณภาพ สอดคล6องกับงานวิจัยของราตรี  
ศรีไพรวรรณ (2555) เรื่องการพัฒนากลยุทธ�การบริหารสู/ความเป4นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดับประถมศึกษา ท่ีนําเสนอประเด็นพัฒนาระบบควบคุมภายในในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ขององค�การท่ีจะปpองกันข6อผิดพลาดและความสูญเสียท่ีส/งผลต/อประสิทธิภาพ กําหนดกระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมของงานท่ีประเมินความเสี่ยงและวัตถุประสงค�ของการควบคุมความเสี่ยง 
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ขณะท่ีวิเชียร เย็นกาย, กมล สุดประเสริฐ และจักรพรรดิ วะทา (2554) และโชติ แย6มแสง (2556) 
นําเสนอการประกันคุณภาพซ่ึงเป4นกลไกสําคัญท่ีทําหน6าท่ีส/งเสริมและผลักดันให6กระบวนการทํางาน
ของหน/วยงานต/าง ๆ บรรลุตามวัตถุเปpาหมายท่ีวางไว6 ส/วนลัดดา ทองสกุล (2548) เสนอให6จัดระบบ
ตรวจสอบให6มีความโปร/งใส  

  ขณะท่ีรัตนาภรณ� ส/งเสริม และ สุวิมล โพธิ์กลิ่น (2559) พบว/าการบริหารโรงเรียน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู6บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี มีดังนี้ 1) ด6านหลักนิติธรรม บุคลากรยังไม/ทราบข6อบังคับ ระเบียบ และคําสั่งต/าง ๆ 
เก่ียวกับการบริหารงานเท/าที่ควร ผู6บริหารควรอบรมให6บุคลากรได6ทราบในข6อบังคับ ระเบียบ 
คําสั่งต/าง ๆ เก่ียวกับ การบริหารงานเพื่อให6การบริหารงานเป4นไปในทิศทางเดียวกัน 2) ด6านหลัก
คุณธรรม บุคลากรบางส/วนยังเห็นแก/ประโยชน�ส/วนตนมากกว/าประโยชน�ส/วนรวม ผู6บริหารควร
สร6างทัศนคติด6านคุณธรรมและจริยธรรมให6เกิดข้ึนแก/บุคลากร ส/งเสริมให6บุคลากรเห็นแก/ประโยชน�
ส/วนรวมมากกว/าประโยชน�ส/วนตน มีจิตสาธารณะ 3) ด6านหลักความโปร/งใส การบริหารงาน
ไม/มีความชัดเจนในเรื่องของงบประมาณท่ีนําไปใช6การเผยแพร/ข6อมูลข/าวสารน6อย ผู6บริหารควรเปhดเผย
การใช6จ/ายงบประมาณให6มีความชัดเจนและ กระบวนการบริหารงานนั้นพร6อมที่จะตรวจสอบได6 
4) ด6านหลักการมีส/วนร/วม การทํางานในบางเรื่องไม/ค/อยเปhดโอกาสให6บุคลากรมีส/วนร/วม ผู6บริหาร
ควรเปhดโอกาสให6ทุกภาคส/วนเข6ามามีส/วนร/วมในการบริหารงานเพ่ือให6การบริหารงานมีความชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 5) ด6านหลักความรับผิดชอบ บุคลากรบางส/วนปฏิบัติงานตามความรู6สึก
ของตนเองโดยไม/มีความรับผิดชอบต/อหน6าท่ี การปฏิบัติงานล/าช6าขาดความรับผิดชอบต/อหน/วยงาน 
ผู6บริหารควรสนับสนุน การปฏิบัติงานของบุคลากรให6มีความรับผิดชอบและเอาใส/ต/อการทํางานอย/าง
เต็มท่ี และ 6) ด6านหลักความคุ6มค/า บุคลากรบางส/วนขาดจิตสํานึกต/อการใช6วัสดุอุปกรณ�อย/าง 
ประหยัดและคุ6มค/า ผู6บริหารควรจัดสรรงบประมาณและส/งเสริมให6มีการใช6ทรัพยากรอย/างคุ6มค/าเกิด
ประโยชน�มากท่ีสุด ขณะท่ีภาวนา กิตติวิมลชัย และคณะ (2551) พบว/าระดับวัฒนธรรมคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาเครือข/ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาพรวมอยู/ในระดับมาก  
 
ข�อเสนอแนะในการวิจัย 
 ในส/วนของข6อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ส/วน คือ ข6อเสนอแนะเพื่อการนํา
ผลการวิจัยไปใช6 ข6อเสนอเชิงนโยบาย และข6อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต/อไป มีดังนี้ 
 ข�อเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช� 
 จากผลการวิจัยพบว/าการพัฒนากลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิต มี  
3 ประเด็นกลยุทธ� ได6แก/  การบริหารการเปลี่ยนแปลงด6านการพัฒนาองค�ความรู6สู/มาตรฐานสากล  
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การบริหารการเปลี่ยนแปลงด6านพัฒนาบุคลากรสู/ความเป4นมืออาชีพ และการการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ด6านการพัฒนาองค�กรสู/ความโปร/งใส โดยสามารถนําไปประยุกต�ใช6 ดังนี้ 

1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงด6านการพัฒนาองค�ความรู6สู/มาตรฐานสากล โรงเรียนสาธิต
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏควรสร6างเอกลักษณ�และความโดดเด/นในฐานะท่ีเป4นโรงเรียนสาธิต ควรเน6น
การพัฒนาหลักสูตรให6สอดคล6องกับความต6องการของผู6เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผลและการ
ประเมินผลให6มีความหลากหลายโดดมุ/งเน6นการวัดผลเพ่ือศึกษาพัฒนาการของผู6เรียน สร6างเครือข/าย
ความร/วมมือทางด6านวิชาการระหว/างโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือพัฒนานวัตกรรม 
สื่อการเรียนรู6 ท้ังนี้ความร/วมมือในลักษณะเครือข/ายจะช/วยลดต6นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู6ได6 เนื่องจากแต/ละโรงเรียนจะรับผิดชอบในการพัฒนานวัตกรรม สื่อการเรียนรู6ท่ีตนถนัด  
ขณะเดียวกันโรงเรียนสาธิตต6องสร6างนักเรียนให6มีความพร6อมท้ังในด6านองค�ความรู6และคุณธรรมเพ่ือ
รองรับการเป4นพลโลก ด6านความรู6ต6องพัฒนาทักษะการเรียนรู6ในศตวรรษท่ี 21 ให6เกิดข้ึน ด6านคุณธรรม 
จริยธรรมต6องสร6างนักเรียนให6มีคุณลักษณะอันพึงประสงค� มีความรับผิดชอบต/อส/วนรวม มีจิตสาธารณะ 

2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงด6านพัฒนาบุคลากรสู/ความเป4นมืออาชีพ โดยโรงเรียนสาธิต
ต6องประสานความร/วมมือกับมหาวิทยาลัยต6นสังกัดเพ่ือจัดสรรอัตราให6กับบุคลากรโรงเรียนสาธิตเพ่ือ
สร6างความม่ันคงในอาชีพ โดยต6องมีการวางแผนพัฒนาความก6าวหน6าในอาชีพมีการกําหนดการเข6าสู/
ตําแหน/งทางวิชาการของครูโรงเรียนสาธิตให6มีความชัดเจน รวมทั้งความก6าวหน6าของบุคลากรสาย
สนับสนุน นอกจากนี้ต6องมีการพัฒนาบุคลากรให6มีความรู6เป4นป1จจุบัน ดึงบุคลากรท่ีมีความรู6ความสามารถ
เข6ามาช/วยงานในโรงเรียน และท่ีสําคัญบุคลากรโรงเรียนสาธิตต6องมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการ 
จัดการเรียนรู6 และนําผลการวิจัยไปจัดบริการวิชาการสู/ชุมชน เพราะเรื่องนี้เป4นพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ ดังนั้นโรงเรียนสาธิตในฐานะท่ีเป4นส/วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยจึงต6องดําเนินการในเรื่องนี้ 

3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงด6านการพัฒนาองค�กรสู/ความโปร/งใส โดยโรงเรียนสาธิต
เป4นหน/วยงานภาครัฐท่ีต6องบริหารงานตามหลักหลักธรรมาภิบาลท่ีเน6นหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
ความโปร/งใส การมีส/วนร/วมของผู6มีส/วนได6ส/วนเสีย ความรับผิดชอบ และความคุ6มค/า ท้ังนั้นโรงเรียนสาธิต
ต6องมีกระบวนการในการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ต6องมีการรายงานผลการดําเนินงาน
ต/อมหาวิทยาลัยในทุกไตรมาส ต6องเตรียมข6อมูลเพ่ือรองรับการตรวจสอบโดยสํานักงานตรวจเงินแผ/นดิน 
คณะกรรมการการปpองกันและปราบปรามการทุจริตแห/งชาติ และท่ีสําคัญโรงเรียนสาธิตต6องเตรียม
ความพร6อมเพ่ือรองรับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ดังนั้นเพ่ือการดําเนินงานของโรงเรียนสาธิตเป4นไปด6วยดี โรงเรียนจึงวางระบบบริหารงานให6มีประสิทธิภาพ 
อาทิงานด6านงบประมาณและการเงินต6องมีการวางแผน การติดตามผลการปฏิบัติงาน การกํากับ ตรวจสอบ
เพ่ือให6เกิดความโปร/งใสทุกข้ันนตอน และท่ีสําคัญโรงเรียนสาธิตควรประสานกับมหาวิทยาลัยต6นสังกัด
ให6มีการกระจายอํานาจในกาบริหารงบประมาณเพ่ือให6เกิดคล/องตัวในการบริหารงานในโรงเรียนสาธิต  
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ควรนําเทคโนโลยีมาใช6ในการบริหารงานในโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงสภาพแวดล6อม
ของโรงเรียนให6เอ้ือต/อกระบวนการจัดการเรียนรู6 เพราะโรงเรียนสาธิตส/วนใหญ/มีพ้ืนท่ีค/อนข6างจํากัด 
ดังนั้นจึงต6องใช6พ้ืนท่ีท่ีมีอยู/ให6เกิดประโยชน�สูงสุด และประการสุดท6ายโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีพันธกิจในด6านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงโรงเรียนต6องดําเนินการโดยประสานความร/วมมือ
กับหน/วยงานต/าง ๆ เพ่ือทําให6พันธกิจในด6านมีความโดดเด/นเป4นเอกลักษณ�ของโรงเรียน   
 ข�อเสนอเชิงนโยบาย  

1. กระทรวงศึกษาธิการควรจัดสรรอัตราตําแหน/งให6กับโรงเรียนสาธิตโดยตรง เพ่ือให6
โรงเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได6อย/างมีประสิทธิภาพ 

2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะหน/วยงานท่ีกํากับดูแลโรงเรียนสาธิต
ควรมีแนวทางการปฏิบัติงานท่ีมีความชัดเจนเก่ียวกับแนวนโยบายทางด6านการศึกษาของรัฐบาล
เพ่ือให6โรงเรียนสาธิตสามารถดําเนินงานให6สอดคล6องกับนโยบายของรัฐบาล 
 ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต0อไป 

1. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ผู6วิจัยได6ดําเนินการเก็บข6อมูลเฉพาะโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเปhดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปaท่ี 1 -6 ดังนั้นการศึกษาในครั้งต/อไปควรเก็บ
ข6อมูลโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเปhดสอนในระดับชั้นประถมศึกษา หรือเก็บข6อมูลจาก
โรงเรียนสาธิตท่ีสังกัดมหาวิทยาลัย เพ่ือนํามาศึกษาเปรียบเทียบกับงานวิจัยฉบับนี้ 

2. การวิจัยในครั้งต/อไปควรศึกษาในเรื่องกลยุทธ�การสร6างความร/วมมือระหว/างโรงเรียนสาธิต
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

3. ควรมีการวิจัยโดยใช6กระบวนการวิจัยรูปแบบอ่ืน เช/น การวิจัยเพ่ือการพัฒนา การวิจัย
เพ่ือประเมินและติดตามผล การวิจัยแบบผสม  
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โรงเรียนมัธยมสาธิตท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

 ป�จจุบันโรงเรียนสาธิตท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ แบ#งการจัดการเรียนการสอนออกเป%น 
3 ระดับ คือ ระดับการศึกษาปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  สําหรับโรงเรียนสาธิต
ท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาป1ท่ี 1 – 6 มีจํานวน 10 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนมัธยมสาธิต
วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ8านสมเด็จเจ8าพระยา 4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค<  8. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 9. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ<ในพระบรมราชูปถัมภ<  และ 10.โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยแต#ละโรงเรียนมีประวัติความเป%นมา และการจัดการเรียนการสอน
โดยสรุป ดังนี้ 

 
1.โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป%นโรงเรียนสาธิต
ในระดับมัธยมศึกษา ในกํากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา(สกอ.)  
 โรงเรียนก#อต้ังข้ึนตามดําริของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ภายหลังจากการสร8างวัด
ประชาธิปไตย (ป�จจุบันคือ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร) เพื่อให8เป%นอนุสรณ<แก#การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยท่ีดําเนินมาแล8วสิบสองป1 ตามแนวคิดในการสร8างโรงเรียนคู#กับวัด เพ่ือพัฒนา
องค<กรชุมชนตามหลัก "บ-ว-ร" (บ8าน - วัด - โรงเรียน) โดยใช8ท่ีดินของวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
ส#วนหนึ่ง เป%นท่ีตั้งสถานศึกษาจนถึงป�จจุบัน 
 ระบบการเรียนการสอนโรงเรียนเปHดทําการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต8น
และตอนปลาย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปHดสอน 3 แผนการเรียน คือ วิทยาศาสตร<-คณิตศาสตร<, 
ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร< และ ภาษาอังกฤษ-ภาษาญ่ีปุMน และในป1การศึกษา 2552 ได8เปHดทําการสอนใน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน เป%นป1แรก 
 นอกจากนี้ ยังมีโครงการพิเศษ "Intensive English Program" อันเป%นโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถในด8านภาษาอังกฤษแก#นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต8น โดยเรียน
กับอาจารย<เจ8าของภาษา 5 คาบต#อสัปดาห< และชั่วโมงภาษาอังกฤษกับครูชาวไทย 1 คาบต#อสัปดาห< 
เพ่ือส#งเสริมทักษะให8มีความเป%นเลิศในภาษาอังกฤษ (สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร, 2559)  
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 คติพจน$โรงเรียน สุสิกโข  ลภเต ป^ฺญº    :  ผู8ศึกษาดี ย#อมมีป�ญญา  
 ปรัชญาโรงเรียน สร8างเด็กดี  มีป�ญญา  ทรงคุณค#าต#อสังคม 
 วิสัยทัศน$ 
 โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป%นโรงเรียนโครงการพิเศษ
ท่ีมุ#งเสริมสร8างนักเรียนให8มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู8 ความสามารถ ทางวิชาการ ก8าวทัน
เทคโนโลยี และเป%นคนดีของสังคม 
 พันธกิจ 
 โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป%นโรงเรียนโครงการพิเศษ
มีภารกิจดังต#อไปนี้ 

1. จัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเป%นสถานท่ีสาธิตการจัดการศึกษาในระบบ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

2. เป%นแหล#งการวิจัย ค8นคว8า ทดลอง ในกระบวนการการจัดการเรียนการสอน พัฒนา
องค<ความรู8สู#ความเป%นเลิศ สร8างนวัตกรรมใหม# ๆ และบริการวิชาการแก#ชุมชน  

3. เป%นแหล#งฝdกประสบการณ<วิชาชีพครูและวิชาชีพอ่ืน ๆ สําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร และสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ  

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. บําเพ็ญประโยชน<ต#อสังคม 

 วัตถุประสงค$ของโรงเรียน 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและส#งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมให8นักเรียนสามารถ

ดํารงชีวิตอยู#ในสังคมได8อย#างมีความสุข 
2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารและการจัดการแบบมีส#วนร#วมท่ีสามารถตรวจสอบได8 โดยอาศัย

การพ่ึงพาตนเองบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพ่ือสนับสนุนให8โรงเรียนเป%นแหล#งการวิจัย ค8นคว8า ทดลอง สร8างนวัตกรรมในการพัฒนา

และปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให8เป%นโรงเรียนต8นแบบ รวมท้ังสร8างความร#วมมือทางวิชาการ
ระหว#างหน#วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา 

4. เพ่ือเป%นแหล#งฝdกประสบการณ<ของนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู และนักศึกษาสาขา 
วิชาการต#าง ๆ  

5. เพ่ือส#งเสริมให8นักเรียนมีความตระหนักในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. เพ่ือสนับสนุน และจัดให8มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
7. เพ่ือส#งเสริมให8นักเรียนเป%นผู8มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต#อสังคม 
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 คุณลักษณะอันพึงประสงค$ของนักเรียน 
 S = Scholarly นักเรียนมีความรู8 ความสามารถในเชิงวิชาการ 
 A = Accountable   นักเรียนมีความน#าเชื่อถือเป%นท่ียอมรับของสังคม 
 T = Thinkable    นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห<อย#างมีเหตุผล 
 I = Intellectural   นักเรียนมีความรู8 มีสติป�ญญา และไหวพริบ 
 T = Technological  นักเรียนมีความรู8 ความสามารถด8านเทคโนโลยี และ นวัตกรรมใหม# ๆ 
 P = Personable      นักเรียนมีบุคลิกภาพดี มีความเป%นผู8นํา และมีมนุษยสัมพันธ<ดี 
 M = Morally นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติตนถูกต8อง เหมาะสม 
 (โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2558: 3-4)  
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แผนผังการบริหารงานโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร8างการบริหารโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ท่ีมา:  มหาวิทยาลัยราชภฏั พระนคร, โรงเรียนมัธยมสาธติวัดพระศรีมหาธาตุ, คู.มือนักเรียนและผู1ปกครอง 
ป2การศึกษา 2558 (กรุงเทพมหานคร: โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร, 2559) 
          

2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 กระทรวงศึกษาธิการได8จัดต้ัง "โรงเรียนสวนสุนันทา
วิทยาลัย" เพ่ือให8จัดต้ังเป%นสถานศึกษาของกุลสตรี 

อธิการบด ี

คณะกรรมการอํานายการโรงเรียน 

มูลนิธิสายสัมพันธ<เพื่อการศึกษา 

สมาคมผู8ปกครองและครู ฯ 

ผู8อํานวยการ 
สมาคมศิษย<เก#า 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน 

รองผู8อํานวยการฝMายบริหาร รองผู8อํานวยการฝMายวิชาการ รองผู8อํานวยการฝMายกิจการ

-งานประชาสัมพันธ< 
-งานสวัสดิการอาจารย< 
-งานสวัสดิการทั่วไป 
-งานโครงการอาหารนม 
-งานร8านค8าในโรงเรียน 
-งานยานพาหนะ 
-งานจําหน#ายอุปกรณ<การเรียน 
-งานบุคลากรและพัฒนาบุคลากร 
-งานสารบัญ (ธุรการ) 
-งานแผนงาน 
-งานการเงิน 
-งานงบประมาณ 
-งานพัสดุ ครุภัณฑ< 
-งานรกัษาความปลอดภัย 
-งานอาคารสถานที/่ส่ิงแวดล8อม 
งานอืน่ ๆ ที่ได8รับมอบหมาย 

-งานประกันคุณภาพ 
-งานกลุ#มสาระต#าง ๆ  
-งานวัดผลและประเมินผล     
การเรียน 
-งานทะเบียนนักเรียน 
-งานฝdกประสบการณ<วิชาชีพ 
-งานผลิตเอกสารและตํารา 
-งานวิจัย 
-งานอาจารย<ประจําช้ัน 
-งานสารสนเทศ 
-งานห8องสมุด 
-งานแนะแนว 
-งานโสตทัศนศึกษา 
-งานพยาบาล 
-งานกิจกรรมชุมชน 

-งานคณะกรรมการกิจการ
นักเรียน 
-งานปกครองและวินัยนักเรียน 
-งานคณะสี 
-งานทัศนศึกษา 
-งานกีฬา 
-งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค< 
-งานนักศึกษาวิชาการทหาร 
-งานลูกเสือ-เนตรนารี 
-งานสุขอนามัย 
-งานอ่ืน ๆ ท่ีได8รับมอบหมาย 
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 ในป1 พ.ศ. 2481 ทางราชการให8งดสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมป1ท่ี 8 ในโรงเรียนท่ัวไป 
ทางโรงเรียนจึงจัดการสอนแผนกฝdกหัดครูประถมข้ึนกําหนดหลักสูตร 3 ป1 รับนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยม 
ป1ท่ี 6 การจัดการศึกษาของโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย จึงมี 3 แผนก คือ แผนกประถมศึกษา  
แผนกมัธยมศึกษา และแผนกฝdกหัดครู  
 ในป1 พ.ศ. 2501 โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยได8รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให8
เปลี่ยนชื่อเป%น "วิทยาลัยครูสวนสุนันทา" การจัดการศึกษาในแผนกมัธยมก็เปลี่ยนเป%น "ฝMายมัธยมสาธิต" 
 พ.ศ. 2508 เปลี่ยนแปลงการรับนักเรียนจากนักเรียนหญิงล8วนมาเป%นสหศึกษา 

    พ.ศ.2524  โรงเรียนมัธยมสาธิตได8จัดสอนตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 3 (ม.3) เข8าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 4 (ม.4) และเปHด
แผนการเรียน 3 แผน คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร<  แผนการเรียนคณิตศาสตร<- ภาษาอังกฤษ และ
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ฝรั่งเศส 

 พ.ศ. 2535 โรงเรียนมัธยมสาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทาจึงเปลี่ยนชื่อ  เป%นโรงเรียนมัธยมสาธิต- 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา และได8มีการปรับเปลี่ยนเป%นมหาวิทยาลัย และ ในวันท่ี 15 มิถุนายน 
2547 จึงเปลี่ยนชื่อ  เป%นโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

    พ.ศ.2547 โรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ เปHดรับนักเรียนในโครงการ GEp (Gifted English Program)   
 พ.ศ. 2549 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เปHดรับนักเรียน ในโครงการ Ep (English Program) 

จํานวน 1 ห8องเรียน   
    ในวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ และโรงเรียนประถมสาธิตฯ ได8จัด

โครงสร8างใหม#โดยรวมเป%นโรงเรียนเดียวกันใช8ชื่อใหม#ว#า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
    ระบบการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปHดสอนใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 1-6 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต8น มีห8องเรียนปกติ และห8องเรียน Ep 
(English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 4-6 มีแผนการเรียนวิทยาศาสตร< – คณิตศาสตร< 
จํานวน 2 ห8องเรียน และ แผนการเรียนคณิตศาสตร< – ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ห8องเรียน (โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2559) 
              ปรัชญาของโรงเรียน 
 "ทรงป�ญญา  ศรัทธาธรรม นําสังคม" 
 ทรงป�ญญา  คือ มุ#งม่ันในการเสริมสร8างภูมิป�ญญาและเป%นแหล#งภูมิป�ญญาสําหรับทุกคน
เพ่ือการรู8แจ8งตามความเป%นจริง และใช8ประโยชน<อย#างสร8างสรรค< 
 ศรัทธาธรรม  คือ  มุ#งมั่นในการให8ทุกคนเป%นผู8ประพฤติธรรม  มีความซ่ือสัตย<เสียสละ 
และอดทนอดกลั้น พร8อมท้ังมีจรรยาวิชาชีพท่ีรับผิดชอบต#อสังคม 
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 นําสังคม   คือ   มุ#งม่ันให8ทุกคนใส#ใจในป�ญหาสังคม และมีส#วนช#วยเหลือ หรือนําให8สังคม
หลุดพ8นจากป�ญหาและพัฒนาสู#ความสันติ และยั่งยืน  

    วิสัยทัศน$ของโรงเรียน 
 "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป%นโรงเรียนสาธิตคุณภาพชั้นนํา" 
    คําว#า "ชั้นนํา" หมายถึง ความเป%นผู8นําในด8านดังต#อไปนี้ 

1. ด8านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู8 มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมุ#งเน8นให8ผู8เรียนได8รับการ
พัฒนาทางด8านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และเห็นคุณค#าของความเป%นชาววังสวนสุนันทา 

2. ด8านการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ โรงเรียนมีการบริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยกําหนด 
โครงการ/กิจกรรม ให8สอดคล8องกับแผนยุทธศาสตร< เพื่อให8การบริหารงานของโรงเรียนบรรลุตาม 
วิสัยทัศน< 

3. ด8านสังคม โรงเรียนร#วมมือกับทุกภาคส#วนพัฒนาการจัดการศึกษาให8พร8อมเป%นส#วนหนึ่ง
ของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
               พันธกิจของโรงเรียน  

1. จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให8มีคุณภาพระดับแนวหน8า ตรงตามความต8องการของสังคม 
2. เป%นแหล#งฝdกประสบการณ<วิชาชีพครูมืออาชีพ  
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให8มีความรู8ความสามารถสู#ความเป%นมืออาชีพ 
4. ประสานความร#วมมือกับทุกภาคส#วนในการพัฒนาผู8เรียน 
5. ใช8หลักบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 
6. ปลูกฝ�งความเป%นชาววังสวนสุนันทาและเป%นส#วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน 

               วัตถุประสงค$ 
1. จัดการเรียนรู8มีคุณภาพและตอบสนองความต8องการของสังคม 
2. จัดกระบวนการฝdกประสบการณ<วิชาชีพเพ่ือสร8างครูมืออาชีพ 
3. ส#งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให8มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
4. ร#วมมือกับทุกภาคส#วนเพ่ือพัฒนาผู8เรียนให8มีคุณลักษณะพึงประสงค< 
5. การบริหารจัดการมีคุณภาพ 
6. นักเรียนมีความเป%นชาววังสวนสุนันทาและพร8อมเป%นส#วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน 

               เป6าหมาย 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติระดับดีและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค<ของ

โรงเรียน 
2. นักศึกษาฝdกประสบการณ<วิชาชีพครูท่ีมีคุณภาพ 

3. นักเรียนศึกษาต#อในสถาบันอุดมศึกษาได8ท้ังหมด 
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4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป%นชาววังสวนสุนนัทา และพร8อมเป%นส#วนหนึ่ง
ของประชาคมอาเซียน 

5. กิจกรรมพัฒนาผู8เรียนได8รับความร#วมมือจากทุกภาคส#วน 
6. ผลการประเมินด8านการบริหารจัดการผ#านเกณฑ<มาตรฐานในระดับดีมาก 

 ค.านิยม 
1. จัดการศึกษาให8มีคุณภาพสู#ความเป%นเลิศ 
2. ร#วมพัฒนาวิชาชีพครูสู#ความเป%นครูมืออาชีพ 
3. พัฒนาบุคลากรสู#ความเป%นมืออาชีพ และมีคุณค#าต#อโรงเรียน 

 อัตลักษณ$ของโรงเรียน        
      "กล8าแสดงออกอย#างเหมาะสม" 
               เอกลักษณ$ของโรงเรียน 
        “ความเป%นวังสวนสุนันทา” 
    คุณลักษณะอันพึงประสงค$ของโรงเรียนสาธิต 
  1.รักชาติ ศาสน< กษัตริย<   2. ซ่ือสัตย<สุจริต     3. มีวินัย      4. ใฝMเรียนรู8 
  5. อยู#อย#างพอเพียง        6. มุ#งม่ันในการทํางาน   7. รักความเป%นไทย        
     8. มีจิตสาธารณะ           9. กล8าคิด กล8าทํา กล8าแสดงออกอย#างเหมาะสม 
 โครงการจัดการเรียนการสอน  

1. โครงการความเป%นเลิศทางภาษา (Gifted English Program) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการความเป%นเลิศภาษาอังกฤษให8นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษทุกคาบโดย
อาจารย<เจ8าของภาษาเป%นผู8สอน และมีอาจารย<ชาวไทยช#วยดูแลความเรียบร8อย จัดห8องเรียน และสื่อ
โดยใช8อุปกรณ<ท่ีทันสมัย นอกจากนี้ยังจัดให8นักเรียนได8เรียนภาษาท่ี 3 คือ ภาษาจีน อีก 1 ภาษา 

2. โครงการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ English Program) โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ โดยจัดการเรียนการสอน
เป%นวิชาภาษาอังกฤษใน 5 วิชาหลัก ได8แก#  คณิศาสตร< วิทยาศาสตร<  สังคม  สุขศึกษา และภาษาอังกฤษ 
ท้ังนี้ในวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนจะได8เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย<เจ8าของภาษาทุกคน ห8องเรียนมี
การจัดเตรียมสื่ออุปกรณ<ท่ีทันสมัย รวมท้ังจัดให8นักเรียนได8เรียนภาษาท่ี  3   คือภาษาจีน เช#นเดียวกันกับ
โครงการความเป%นเลิศทางภาษา (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2559) 
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ฝMายบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ท่ีมา: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา, เข8าถึงเม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2560, เข8าถึงได8จาก http://www.sd.ssru.ac.th/index. 
php/th/ about-us/2013-01-30-14-53-51/2014-12-02-09-27-28/ep.html. 
 
 

ผู8อํานวยการโรเรียน 

รองผู8อํานวยการฝMายแผนและ
ประกันคุณภาพ 

รองผู8อํานวยการฝMายวิชาการ 

(มัธยม) 

รองผู8อํานวยการฝMายวิชาการ 

(ประถม) 

ผู8ช#วยผู8อํานวยการ 

งานส#งเสรมิวิชาการ 

ผู8ช#วยผู8อํานวยการฝMายกิจการ
นักเรียน (EP) 

ผู8ช#วยผู8อํานวยการฝMายวิชาการ 

(EP) 

ผู8ช#วยผู8อํานวยการงานทะเบียน 

รองผู8อํานวยการฝMายบริหาร 

(มัธยม) 

รองผู8อํานวยการฝMายบริหาร 
(ประถม) 

รองผู8อํานวยการฝMายวิชาการ
โครงการภาษาอังกฤษ (ประถม) 

 

รองผู8อํานวยการฝMายกิจการ
นักเรียน (ประถม) 

รองผู8อํานวยการฝMายกิจการ
นักเรียน (มัธยม) 

รองผู8อํานวยการฝMายวิชาการ
โครงการภาษาอังกฤษ (มัธยม) 
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3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ1านสมเด็จเจ1าพระยา   
 กระทรวงธรรมการได8จัดต้ังโรงเรียนมัธยมแบบประจําให8นักเรียนในหัวเมืองท่ีเข8ามาเรียน
ในกรุงเทพที่ไม#มีที่อาศัย ชื่อว#า“โรงเรียนมัธยมบ8านสมเด็จเจ8าพระยา” ให8เปHดเรียนตั้งแต#วันท่ี  
17 พฤษภาคม พ.ศ.2458  เป%นต8นไป  
 พ.ศ. 2501 กระทรวงศึกษาธิการได8ยกฐานะโรงเรียนฝdกหัดครูบ8านสมเด็จเจ8าพระยาเป%น 
“วิทยาลัยครูบ8านสมเด็จเจ8าพระยา” โดยมีโรงเรียนสาธิตในสังกัดสอนต้ังแต#ระดับประถมศึกษา ถึง
ระดับมัธยมศึกษาใช8ชื่อ “โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูบ8านสมเด็จเจ8าพระยา” 
 พ.ศ.  2530 คณะผู8บริหารของวิทยาลัยในขณะนั้นได8พิจารณาแยกการบริหารงาน
โรงเรียนสาธิตออกเป%น  2  ฝMาย คือ  ฝMายประถมศึกษา และ ฝMายมัธยม 
 พ.ศ.  2535  ได8มีประกาศใช8  “พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ” ทําให8โรงเรียนได8เปลี่ยน
ชื่อเป%น “โรงเรียนสาธิตสถาบนัราชภัฏบ8านสมเด็จเจ8าพระยา” 
 11 มีนาคม พ.ศ. 2547 เปHดรับนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย โดยรับเด็กอายุ  3-5 ป1  
แบ#งเป%น 3 ระดับชั้น คือชั้น อนุบาลศึกษาป1ท่ี 1-3  โดยเริ่มเปHดรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา ป1ท่ี 1 ใน 
ภาคเรียนท่ี 1 ป1การศึกษา 2547 เป%นรุ#นแรก 
 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏทุกแห#งได8รับการยกวิทยฐานะให8เป%นมหาวิทยาลัย  
ดังนั้น โรงเรียนสาธิตจึงต8องเปลี่ยนชื่อเป%น “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ8านสมเด็จเจ8าพระยา”   
 ต#อมาในป1 พ.ศ. 2550 ได8มีการประกาศใช8 พระราชบัญญัติการบริหารส#วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ8านสมเด็จเจ8าพระยาได8จัดต้ังสํานักโรงเรียนสาธิต
ข้ึนมา ซ่ึงประกอบด8วย  ศูนย<การศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนประถมสาธิต และ โรงเรียนมัธยมสาธิต   
 16 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยได8รวมท้ัง 3 โรงเรียน คือ ศูนย<การศึกษาปฐมวัย  โรงเรียน
ประถมสาธิต และ โรงเรียนมัธยมสาธิต  เป%นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ8านสมเด็จเจ8าพระยา 
 ระบบการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต8นเป%นห8องเรียนปกติ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีแผนการเรียนวิทยาศาสตร< – คณิตศาสตร<, แผนการเรียนคณิตศาสตร< – ภาษาอังกฤษ 
และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ8านสมเด็จเจ8าพระยา, 
2559) 
 ปรัชญาของโรงเรียน 
     คุณธรรมนําวิชา   สร8างป�ญญาและชีวิต 
    คติพจน$ประจําโรงเรียน 
 สจจ˚  เว อมตา  วาจา   (วาจาจริงเป%นสิ่งไม#ตาย) 
 เอกกลักษณ$ของโรงเรียน   
 โรงเรียนแห#งความสุข    สนุกกับการเรียนรู8 
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 อัตลักษณ$ของนักเรียน 
 กล8าแสดงออกดี   มีทักษะทางภาษา   รักษาความเป%นไทย 
 วิสัยทัศน$ 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ8านสมเด็จเจ8าพระยามุ#งพัฒนาศักยภาพผู8เรียนให8เป%น
คนดี มีความเป%นเลิศทางวิชาการ  เป%นต8นแบบฝdกประสบการณ<วิชาชีพครู นํานวัตกรรมทางการศึกษา
มาจัดการเรียนรู8ข้ันพ้ืนฐานให8มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนชั้นนํา 
 พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให8ได8มาตรฐานและมีคุณภาพ 
2. พัฒนาผู8เรียนผู8เรียนให8มีสมรรถนะ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค<  
3. พัฒนาองค<ความรู8และนํานวัตกรรมทางการศึกษามาใช8อย#างสร8างสรรค< 
4. เป%นต8นแบบฝdกประสบการณ<วิชาชีพครู  และเป%นแหล#งค8นคว8าวิจัยทางการศึกษา 
5. อนุรักษ<  ส#งเสริม  และเผยแพร#ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
6. ให8บริการทางวิชาการแก#ชุมชนและสังคมในท8องถ่ิน 
7. บริหารจัดการโรงเรียนด8วยหลักธรรมาภิบาล 

 วัตถุประสงค$ 
1. เพ่ือจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให8ได8มาตรฐานและมีคุณภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาผู8เรียนให8มีสมรรถนะ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค< 
3. เพ่ือพัฒนาองค<ความรู8และนํานวัตกรรมทางการศึกษามาใช8อย#างสร8างสรรค< 
4. เป%นแหล#งทดลองค8นคว8าวิจัยและเป%นต8นแบบปฏิบัติการวิชาชีพครู 
5. เพ่ือนุรักษ<  ส#งเสริม  และเผยแพร#ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
6. เพ่ือให8บริการทางวิชาการแก#ชุมชนและสังคมในท8องถ่ิน 
7. เพ่ือบริหารจัดการโรงเรียนด8วยหลักธรรมาภิบาล 
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โครงสร8างการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ8านสมเด็จเจ8าพระยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร8างการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ8านสมเด็จเจ8าพระยา 
ท่ีมา: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ8านสมเด็จเจ8าพระยา, “โครงสร8างการบริหารโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ8านสมเด็จเจ8าพระยา” (รายงานประจําป1 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ8านสมเด็จเจ8าพระยา, 2559).  
 
 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีที่ได8รับมอบหมาย 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการประจําโรงเรียนสาธิต 

ผู8อํานวยการโรงเรียน 

รองผู8อํานวยการ
ระดับการศึกษา

ปฐมวัย ผู8ช#วยผู8อํานวยการ
ฝMายแผนและ
งบประมาณ 

รองผู8อํานวยการ
ระดับประถมศึกษา 

ผู8ช#วย
ผู8อํานวยการฝMาย
บริหารงานทั่วไป 

รองผู8อํานวยการ
ระดับมัธยมศึกษา 

ผู8ช#วย
ผู8อํานวยการฝMาย
วิจัยและประกัน

คุณภาพ 

-กลุ#มงานวิชาการ 
-กลุ#มงานแผน
และงบประมาณ 
-กลุ#มงานบริหาร
ทั่วไป 
-กลุ#มงาน
ปกครองและ
กิจการนักเรียน 
-กลุ#มงานวิจัย
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

-งานแผน 
-งานงบประมาณ
และการเงิน 
-งานพัสดุและ
ครุภัณฑ< 
-งานสารสนเทศ 

-กลุ#มงานวิชาการ 
-กลุ#มงานแผน
และงบประมาณ 
-กลุ#มงานบริหาร
ทั่วไป 
-กลุ#มงาน
ปกครองและ
กิจการนักเรียน 
-กลุ#มงานวิจัย
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

-งาน
ประชาสัมพันธ< 
-งานธรุการ 
-งานบุคลากร 
-งานอาคาร
สถานที ่
-งานสัมพันธ<
ชุมชน 

-กลุ#มงาน
วิชาการ 
-กลุ#มงานแผน
และ
งบประมาณ 
-กลุ#มงาน
บริหารทั่วไป 
-กลุ#มงาน
ปกครองและ
กิจการนักเรียน 
-กลุ#มงานวิจัย
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

-งานวิจัยในช้ัน
เรียน วจิัย
สถาบัน 
-งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษาทั้ง
ภายในและ
ภายนอก 
-งานบริหาร
ความเส่ียง 
-งานบรกิาร
วิชาการแก#
ชุมชน 
-งานตรวจสอบ
และควบคุม
ภายใน 
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4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ตั้งขึ้นในป1การศึกษา 2528 เพื่อใช8เป%น
ห8องปฏิบัติการทางการศึกษาของอาจารย< และนักศึกษาครู เพ่ือให8สอดคล8องกับความต8องการท่ีจะให8
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเป%นศูนย<กลางการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ต#อมาวันที่ 14 กุมภาพันธ< 2535 ได8มีประกาศใช8  “พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ”  
ดังนั้นตั้งแต#วันที่ 25 มกราคม 2538  จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป%น "โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา"  และในป1 พ.ศ.2547  ได8มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล8าโปรดกระหม#อมให8ตรา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีผลบังคับใช8ต้ังแต#วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 ด8วยเหตุนี้
โรงเรียนจึงได8เปลี่ยนชื่อเป%น “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปHดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 1- 6 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแผนการเรียนวิทยาศาสตร< – คณิตศาสตร< และ แผนการเรียนศิลปศาสตร< – 
คณิตศาสตร< (สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2559) 
   ปรัชญาของโรงเรียน 
  ความรู8เด#น   บุคลิกภาพดี     มีคุณธรรม     นําสังคม 

1. ด1านความรู1เด.น หมายถึง นักเรียน : 
1.1 สามารถใช8ภาษาและเทคโนโลยีในการสื่อสารและสืบค8นได8อย#างมีประสิทธิภาพ 
1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห< เลือกสรรและดําเนินชีวิตได8ถูกต8อง 
1.3 มีความคิดริเริ่มสร8างสรรค< มีวิสัยทัศน<กว8างไกล มีกระบวนการในการแสวงหา

ความรู8อย#างเป%นระบบตามมาตรฐานสากล 
2. ด1านบุคลิกภาพดี หมายถึง นักเรียน : 

2.1 รู8จักตนเอง มีความภูมิใจในตนเอง พูดจาดี มีกิริยามารยาทและการแต#งกายเหมาะสม 
2.2 เป%นคนทันสมัย มีความเป%นสากล แต#คงไว8ซึ่งเอกลักษณ<ของความเป%นคนไทย 
2.3 มีความม่ันคงทางอารมณ< ปรับตัวได8ดี มีมนุษยสัมพันธ<ดี 

3. ด1านคุณธรรม หมายถึง นักเรียน : 
3.1 มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบสูง เห็นแก#ประโยชน<ส#วนรวมเท#าเทียมกับเห็น

ประโยชน<ส#วนตน 
3.2 มีความซ่ือสัตย<สุจริต มีความกตัญ^ูกตเวที มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ# 
3.3 รู8รัก สามัคคี มีจิตสาธารณะ ดํารงชีวิตอย#างพอเพียง 
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4. ด1านสังคม หมายถึง นักเรียน : 
4.1 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน8าท่ีและมีความรับผิดชอบของตนเองได8 
4.2 มีภาวะผู8นํา ให8เกียรติและเคารพในความเป%นคนของบุคคลอ่ืน 
4.3 มีจิตสํานึกและมีส#วนร#วมในการปกป�องสังคมและประเทศไทย 

   เอกลักษณ$ของโรงเรียน 
 สังคมดี  สามัคคี  ปลอดภัย 
    สังคมดี สามัคคี ปลอดภัย หมายถึง สังคมท่ีอบอุ#น มีความรักและความเอ้ืออาทรต#อกัน 
ปกป�องดูแลช#วยเหลือกัน มีความคิดท่ีแตกต#างกันได8แต#ไม#แตกแยก ตัดสินป�ญหาต#างๆ ร#วมกันอย#าง
มีเหตุผล เข8าใจ เข8าถึงและให8อภัย โรงเรียนสาธิตมัธยม มีสังคมดี สามัคคี ปลอดภัย มีหน8าท่ีพัฒนาให8
ต8นกล8าเจริญงอกงาม 
 อัตลักษณ$ของโรงเรียน 
 ต8นกล8าพันธุ<ดี 
 ต8นกล8าพันธุ<ดี  หมายถึง นักเรียนสาธิตมัธยม มาจากครอบครัวท่ีอบอุ#น บิดามารดาและ
ผู8ปกครองเลี้ยงดูและให8การสนับสนุนทางด8านการศึกษาเล#าเรียนมาอย#างดียิ่ง จนทําให8บุตร - ธิดา 
เจริญเติบโตพร8อม ท้ังด8านร#างกาย สติป�ญญา จิตใจ และมีสังคมท่ีดี "นักเรียนสาธิตมัธยม คือ ต8นกล8า
พันธุ<ดีท่ีกําลังเจริญเติบโต" 
 พันธกิจและวิสัยทัศน$ 
    พันธกิจ : จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จัดฝdกประสบการณ<
วิชาชีพครู บริหารและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให8มีคุณภาพ 
 วิสัยทัศน< : โรงเรียนสาธิต จะจัดการศึกษาให8นักเรียนมีความรู8ความสามารถสูง มีทักษะใน
การแสวงหาความรู8และจัดกิจกรรมต#างๆได8ดี เป%นคน เก#ง ดี มีเกียรติ และเชื่อถือได8 
 
5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
   "โรงเรียนลวะศรี"  จัดต้ังข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2463  เปHดสอนเป%น 2 ระดับ คือ ชั้นประถมศึกษา
ป1ท่ี 1-4 เป%นสหศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 1-3  รับเฉพาะนักเรียนหญิง อีก 15 ป1 ต#อมาเริ่มเปHดสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 พ.ศ. 2483 ได8เปลี่ยนชื่อเป%น "โรงเรียนสตรีลพบุรีเทพสตรีวิทยาลัย" สังกัดกรมสามัญศึกษา 
พ.ศ. 2486 เปHดสอนแผนกอนุบาล รับนักเรียนชาย - หญิง เข8าเรียนถึงชั้นประถมศึกษาป1ท่ี 4 จน พ.ศ. 
2497 แยกแผนกอนุบาลออก ต้ังเป%นโรงเรียนใหม#จนถึงป�จจุบัน     
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      พ.ศ. 2498  โรงเรียนได8รับการเปลี่ยนชื่อเป%น " โรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัย"  สังกัด
กรมการฝdกหัดครู  และได8รับการยกฐานะเป%น วิทยาลัยครู  ใช8ชื่อ "วิทยาลัยครูเทพสตรี"  เม่ือวันท่ี 1 
พฤศจิกายน พ.ศ.2501  พร8อมท้ังเปHดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพ่ือเตรียมไว8สําหรับนักเรียนฝdกหัด
ครู สังเกตการสอน และฝdกสอน จึงถึง พ.ศ.2521 จึงงดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เปHดสอนเฉพาะ
ชั้นมัธยมศึกษา ใช8ชื่อ "โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูเทพสตรี"  
 ต#อมาวันท่ี 14  กุมภาพันธ<  2535 ได8มีประกาศใช8  “พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ” 
โรงเรียนได8เปลี่ยนชื่อเป%น "โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเทพสตรี"  และเมื่อสถาบันราชภัฏ ได8รับ
สถาปนาเป%นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  เม่ือวันท่ี 15 
มิถุนายน 2547 โรงเรียนจึงใช8ชื่อว#า "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี"   
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเปHดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 1- 6 โดย
เน8นแผนการเรียน วิทยาศาสตร< – คณิตศาสตร<  (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี , 2559)  

 วิสัยทัศน$ (Vision) 
 เป%นสถานศึกษาชั้นนํา มุ#งสร8างเยาวชนให8มีความเป%นเลิศทางวิชาการ มีความเป%นผู8นํามี

คุณธรรมจริยธรรมและสุขภาวะท่ีดี มีการพัฒนาอย#างต#อเนื่องตามมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง   
 พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน8นผู8เรียนเป%นสําคัญโดย
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สร8างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และมีการใช8
เทคโนโลยีอย#างสร8างสรรค< 

2. พัฒนาส#งเสริมให8ผู8เรียนกล8าแสดงออก มีความเป%นผู8นํา ผู 8ตาม มีสุนทรียภาพ มี
ความคิดริเริ่มสร8างสรรค< สามารถทํางานเป%นทีม มีความรับผิดชอบต#อสังคม มีจิตอนุรักษ<ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนโดยใช8กระบวนการวิจัยอย#าง
เป%นระบบและการใช8โครงงานเป%นฐาน สร8างเสริมให8ครูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให8มีประสิทธิภาพเอ้ืออํานวยต#อการเรียนรู8ของ
ผู8เรียนและสร8างความเข8มแข็งให8องค<กร 

5. ส#งเสริมพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร<ในการฝdกประสบการณ<วิชาชีพครู 
6. เปHดโอกาสให8ผู8มีส#วนเก่ียวข8องทุกฝMาย ทุกองค<กรในสังคม มีส#วนร#วมในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
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 เป6าหมาย (Traget) 
 1.ผู8เรียนเป%นคนดี  2.ผู8เรียนมีความรู8 ความสามารถตามหลักสูตร  3.ผู8เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย#างเป%นระบบ คิดสร8างสรรค< ตัดสินใจและแก8ป�ญหาอย#างมีสติ 4.ผู8เรียนมีทักษะชีวิต  5.ครู
เป%นคนดีมีความสามารถ 6.ครูสร8างสรรค<ห8องเรียนและแหล#งเรียนรู8ท่ีมีคุณภาพ 7.ครูมีผลงานท่ีนําไปใช8
ประโยชน<  8.ครูได8รับการเพิ่มพูนความรู8ประสบการณ< 9.สถานศึกษาได8รับการร#วมมือจากชุมชน 
10.สถานศึกษาจัดกิจกรรมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาด8านสุนทรียภาพ 11.สถานศึกษามีการ
พัฒนาส#งเสริมการสร8างเอกลักษณ< อัตลักษณ<ท่ีโดดเด#น             
 อัตลักษณ$  เอกลักษณ$ และจุดเน1นของสถานศึกษา 

 อัตลักษณ<ของผู8เรียน             นักเรียนมีวินัย 
 เอกลักษณ<ของสถานศึกษา       สิ่งแวดล8อมดี  มีความเป%นเลิศทางวิชาการ 
 จุดประสงค<ของการจัดต้ังสถานศึกษา  เป%นแหล#งฝdกประสบการณ<วิชาชีพครูขอนักศึกษา

คณะครุศาสตร< 
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โครงสร8างการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โครงสร8างการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
ท่ีมา:  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คู.มือนักเรียนและผู1ปกครอง ป2การศึกษา 2558  
(ลพบุรี: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2559). 

อธิการบดี 

คณะกรรมการบริหาร 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

คณบดีคณะครุศาสตร< 

1.สมาคมผู8ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต 
2.คณะกรรมการผู8ปกครองเครือข#าย 
3.ชมรมศิษย<เก#าโรงเรียนสาธิต 

ผู8อํานวยการโรงเรียนสาธิต คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รองผู8อํานวยการโรงเรียนสาธิต 

รองผู8อํานวยการ 
สาขาวัดพระพุทธบาท 

รองผู8อํานวยการ 
ฝMายบริหาร 

รองผู8อํานวยการ 
ฝMายวิชาการ 

รองผู8อํานวยการ 
ฝMายกิจการนักเรียน 

การบริหารงบประมาณ
และบุคคล 

 
-งานเลขานุการ 
-งานธุรการและการ
เจ8าหน8าท่ี 
-งานบริหารงบประมาณ 
แผนงาน และโครงการ 
-งานติดตามประเมินผล
และตรวจสอบภายใน 
-งานการเงิน บัญชี และ
พัสดุ 
-งานสวัสดิการและ
ประกันอุบัติเหตุ 
-งานบุคลากร 
-งานผลิตเอกสาร ตํารา 
-งานระดมทรัพยากรและ
ทุนการศึกษา 
-กรอบอัตรากําลัง/
กําหนดตําแหน#ง 
-การสรรหา บรรจุ 
แต#งต้ัง เล่ือนขั้น 
-การเสริมสร8าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
-การรักษาวินยัและการ
ออกจากราชการ 

การบริหารงานท่ัวไป 
 
-การพัฒนาระบบเครือข#าย
สารสนเทศและเทคโนโลยี 
-การดูแลอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดล8อม/บริการ
จัดการขยะ 
-งานบริการสาธารณะ 
-งานโรงอาหาร/ร8านค8า 
-งานสาธารณูปโภค 
-งานสมาคมผู8ปกครองและ
ครู 
-งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

งานบริหารวิชาการ 
 

-งานวางแผนบริหารวิชาการ 
-งานพัฒนาหลักสูตร 
-งานจัดการเรียนการสอน 
-กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
-กิจกรรมส#งเสริมความสามารถ
ทางวิชาการ 
-งานกลุ#มสาระการเรียนรู8 
-งานทะเบียนและวัดผล 
-งานรับนักเรียนใหม# 
-งานห8องสมุด 
-งานพัฒนาส่ือและนวัตกรรม 
-งานห8องปฏิบัติการ 
-งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
-การประสานและพัฒนาฝMาย
การศึกษา 
-งานฝdกประสบการณ<วิชาชีพครู 
-งานประกันคุณภาพการศึกษา 
-งานอาจารย<ที่ปรึกษา 
-งานบริหารจัดการหลักสูตร
ห8องเรียนพิเศษ 
-งานพัฒนาครูและบุคลากร 
-งานแนะแนวศึกษาต#อและ
อาชีพ 
-งานบริการวิชาการชุมชน 
-งานเกียรติบัตรและวุฒิบัตร 

งานกิจกรรมนักเรียน 
 
-งานปกครอง/ระเบียบ
วินัย 
-งานส#งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
-งานกิจกรรมนักเรียน 
-งานส#งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 
-งานลูกเสือ/เนตรนารี/
นักศึกษาวิชาทหาร 
-งานห8องพยาบาลและ
การตรวจสุขภาพ 
-งานส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
-งานสัมพันธ<ผู8ปกครอง 
-งานเวรประจําวัน 
-งานคณะกรรมการ
นักเรียน 
-งานส#งเสริม
ประชาธิปไตย 
-งานกิจกรรมชุมนุม 
-งานจราจรนักเรียน 
-งานสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ< 
-งานธนาคารนักเรียน/
ธนาคารความดี 
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6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป%นส#วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมโดย นายนิทัศน< เพียกขุนทด อธิการวิทยาลัยครูนครปฐมเป%นผู8ริเริ่มจัดต้ังข้ึนเพ่ือสนอง
นโยบายของกรมการฝdกหัดครู หรือสภาสถาบันราชภัฏในป�จจุบัน เพ่ือให8วิทยาลัยครูผลิตครูอย#างมี
ประสิทธิภาพ สมบูรณ< ทั้งในด8านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโรงเรียนสาธิตจึงเป%นแหล#งฝdกปฏิบัติ
ประสบการณ<วิชาชีพครูและศึกษา ค8นคว8าวิจัยทดลองของอาจารย<และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา 
โรงเรียนได8เปHดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 1 จํานวน 2 ห8องเรียน นักเรียน 70 คนต้ังแต#ป1การศึกษา 
2529 โดยมี นางปราณี วัฒนกุล เป%นผู8อํานวยการโรงเรียน และได8ขยายชั้นเรียนเป%นลําดับมาป1ละ 
2 ห8องเรียน จนถึงชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 3     
 ป1การศึกษา 2532 ได8เปHดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ป1ท่ี 4 จํานวน 2 ห8องเรียน เป%นแผนการเรียนวิทยาศาสตร<-คณิตศาสตร< 1 ห8องเรียน และแผนการเรียน 
อังกฤษ-คณิตศาสตร< 1 ห8องเรียน 

 ป1การศึกษา 2533 โรงเรียนมีนโยบายมุ#งเน8นความเป%นเลิศทางวิชาการด8าน วิทยาศาสตร<-
คณิตศาสตร< จึงเปHดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 4 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร< - คณิตศาสตร< 
และเปHดรับเรื่อยมาถึงป�จจุบัน ป1ละ 2 ห8องเรียน 

 ป�จจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปHดสอนต้ังแต#ชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 1 
ถึงมัธยมศึกษาป1ท่ี 6 ในป1การศึกษา 2555 เปHดสอน 18 ห8องเรียน (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม,  2559) 

 นโยบายการบริหาร 
 จัดการเรียนการสอนให8บรรลุจุดมุ#งหมายของหลักสูตรมัธยมศึกษา เพ่ือให8นักเรียน
สามารถคิดเป%น ทําเป%น แก8ป�ญหาได8ถูกต8องมีเหตุผลมีวิสัยทัศน<และรู8จักใช8เวลาว#างให8เป%นประโยชน<
ส#งเสริมให8นักเรียนมีความรู8และมีทักษะในสาระการเรียนรู8เป%นพ้ืนฐานเพียงพอต#อการศึกษาใน
ระดับสูงข้ึนและมีเจตคติท่ีดีต#องานอาชีพสุจริต 
 ส#งเสริมให8นักเรียนได8ศึกษาตรงตามความถนัดความสามารถและความสนใจเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของตนอันจะช#วยให8ประสบความสําเร็จในการเรียนการประกอบอาชีพ และอยู#ในสังคมได8
อย#างมีความสุข  
 ส#งเสริมให8นักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร การสร8างและการใช8เทคโนโลยีและการใช8
ภาษาต#างประเทศ 
    ปลูกฝ�งและส#งเสริมให8นักเรียนเป%นผู8มีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติตามค#านิยมท่ีพึงประสงค< 
 ปลูกฝ�งและส#งเสริมให8นักเรียนเป%นผู8มีวินัย เคารพต#อกฎหมายมีจิตสํานึกและปฏิบัติ
วิถีทางประชาธิปไตย 
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 เสริมสร8างให8นักเรียนเห็นคุณค#าและธํารงรักษาไว8ซ่ึงความม่ันคงของชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย<  และวัฒนธรรมไทยตลอดจนสมบัติของชาติ 
 ส#งเสริมให8นักเรียนมีสุขภาพและบุคลิกท่ีดี ท้ังทางร#างกายและจิตใจ 
    เสริมสร8างความสัมพันธ<อันดีกับชุมชนและผู8ปกครองนักเรียน 
    ให8ความร#วมมือกับสถาบันการศึกษา หน#วยราชการและองค<กรต#าง ๆ ท้ังของรัฐบาลและเอกชน 

 ปรัชญา 
 ป�ญญาดี เป%นคนดี มีความสุขในการเรียนรู8อย#างมีคุณภาพ 

 วิสัยทัศน$ 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ#งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให8เป%นคนดี 
คนเก#ง ทางคณิตศาสตร< วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี กล8าแสดงออกในสิ่งท่ีดีงาม สามารถดํารงชีวิตอยู#
ในสังคมได8อย#างมีคุณค#าและมีความสุขบนพ้ืนฐานความเป%นไทยและความเป%นสากล 
   พันธกิจ 

1. เร#งรัดและส#งเสริมการเรียนรู8ให8เป%นไปตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2. ส#งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู8เรียนให8มีคุณธรรม จริยธรรมค#านิยมท่ีพึงประสงค< และ

ทักษะในการดําเนินชีวิต 
3. จัดกระบวนการเรียนรู8และองค<ประกอบสนับสนุนในการพัฒนาและส#งเสริมผู8เรียนให8มี

ศักยภาพทางด8านคณิตศาสตร< วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล 
4. จัดการเรียนการสอนโดยเน8นทักษะกระบวนการคิด การแสวงหาความรู8 การสร8างป�ญญา

เพ่ือประยุกต<ใช8กับการดํารงชีวิตในสังคมได8อย#างมีความสุขบนพ้ืนฐานความเป%นไทย 
5. จัดสภาพแวดล8อมและสร8างบรรยากาศท่ีเอ้ือต#อการเรียนรู8และการปฏิบัติจริงของผู8เรียน 
6. จัดสาระและสร8างเสริมประสบการณ<ท่ีมุ#งเน8นให8ผู8เรียนรักท8องถ่ินและภูมิใจในความเป%นไทย 

 คติพจน$ เสริมสร8างป�ญญา  พัฒนาคุณธรรม 
 เป6าหมาย 
 ผู8เรียนเป%นคนดี มีป�ญญา กล8าแกร#งวิทยาศาสตร< มีศักยภาพศึกษาต#อ ชื่นชมความเป%นไทย 
สนใจโลกสากล ดํารงตนอย#างมีความสุข 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค$ 

1. เห็นคุณค#าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค#านิยมท่ีพีงประสงค< 

2. บําเพ็ญตนให8เป%นประโยชน<ต#อตนเองและผู8อื่น มีความเอ้ือเฟ��อเก้ือกูล เสียสละเพ่ือ
ส#วนรวม ดูแลรักษาทรัพย<สมบัติของโรงเรียน รวมท้ังช#วยพัฒนาและปรับปรุงให8ดีข้ึน 

3. เคารพเชื่อฟ�งบิดามารดา ครูอาจารย< กตัญ^ูกตเวที มีสัมมาคารวะ 
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4. ปฏิบัติตามค#านิยมพ้ืนฐาน 5 ประการ คือมีวินัย ขยัน ซ้ือสัตย< ประหยัด อดทน 
5. มีจิตใจเป%นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู8อ่ืน 
6. ดํารงชีวิตด8วยป�ญญา ไตร#ตรองสิ่งท่ีรับรู8ด8วยเหตุผลไม#งมงายนําความรู8ท่ีได8ไปประยุกต<

ในชีวิตประจําวัน 
7. รักการเรียนรู8 รักการอ#าน รักการเขียน และรักการค8นคว8า 
8. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองให8มีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี 
9. รักประเทศชาติและท8องถ่ิน มุ#งทําประโยชน<และสร8างสิ่งท่ีดีงามให8สังคม 

 
โครงสร8างการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร8างการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
ท่ีมา: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, แผนผังองค$กรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม (นครปฐม: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559). 

สภามหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผู8อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รองผู8อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

เครือข#ายผู8ปกครองนักเรียน 

กลุ.มงานบริหาร 
-ฝMายเลขานกุาร 
-ฝMายพัสดุ 
-ฝMายการเงิน 
-ฝMายอาคาร
สถานที ่
-ฝMายข8อมูล
สารสนเทศ 

กลุ.มงานบริการ 
-ฝMายสวัสดิการ 
-ฝMาย
โสตทัศนูปกรณ< 
-ฝMาย
ประชาสัมพันธ< 

งานวิชาการ 
-ฝMายงานวิชาการ 
-ฝMายทะเบียน
วัดผล 
-ฝMายห8องสมุด 
-ฝMายฝdก 
ประการณ< 
-ฝMายส#งเสริม
ความเป%นเลิศ 
-กลุ#มสาระการ
เรียนรู8 
-อาจารย<ผู8สอน 

กลุ.มงานกิจการ
นักเรียน 
-ฝMายแนะแนว 
-ฝMายปกครอง 
-ฝMายกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
-ฝMายอาจารย<ที่
ปรึกษา 
-ฝMายกิจกรรมชมรม 
-ฝMายลูกเสือ-เนตร
นาร ี
-ฝMาย รด. บําเพ็ญ
ประโยชน< 
-ฝMายมนุษยสัมพันธ< 
-ฝMายเครือข#าย
ผู8ปกครอง 

กลุ.มงานวางแผน
ประกันคุณภาพ 
-ฝMายวางแผนและ
ประเมนิ 
-ฝMายงบประมาณ 
-ฝMายยุทธศาสตร< 
-ฝMายประกันคุณภาพ 
-ฝMายโครงการพิเศษ 

กลุ.มงาน
โรงเรียนสุขภาพ 
-งานสุขภาพ
อนามัย 
-ฝMายจัด
ส่ิงแวดล8อม 
-ฝMายสุขภาพ 
-ฝMายให8การศึกษา
สุขภาพ 
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7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค$ 
 ในป1 พ.ศ. 2515  นางสาวนิวัตรา  คลายนาทร  ได8เริ่มโครงการสอนเด็กก#อนวัยเรียน 

(บริบาลทารก) ในวิทยาลัยครูนครสวรรค< โดยได8รับการเห็นชอบและสนับสนุนจากอาจารย< 
ประธาน  จันทร<เจริญ  ผู8อํานวยการวิทยาลัยครูในขณะนั้น 
 โครงการดังกล#าวเป%นท่ีสนใจของผู8ปกครองโดยท่ัวไป  เนื่องจากใช8แนวการสอนท่ีแตกต#าง
จากโรงเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาท่ัวไปคือ  ยึดหลักการเรียนด8วยตนเอง (Individual 
Learning) การจัดสภาพแวดล8อมของห8องเรียนแบบไม#มีชั้นเรียนและเน8นเรื่องศูนย<การเรียน 
(Learning  Center) 
 ในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2517 กระทรวงศึกษาธิการได8อนุมัติให8จัดต้ังโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครู
นครสวรรค<ให8เป%นแหล#งฝdกประสบการณ<ของนักศึกษาครู 
 ในป1 พ.ศ.2538 พระบาทสมเด็จพระเจ8าอยู#หัวภูมิพลอดุลยเดชได8พระราชทานนามใหม#แก#
วิทยาลัยครูเป%นสถาบันราชภัฏ  โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูนครสวรรค<จึงได8เปลี่ยนชื่อเป%นโรงเรียนสาธิต
สถาบันราชภัฏนครสวรรค<  และในวันท่ี 14 มิถุนายน 2547 มี พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงเปลี่ยน
ชื่อเป%นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค< นับแต#นั้นมา 
 ป�จจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค<   เปHดสอนในระดับปฐมวัย (3-6 ป1)
และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ระดับประถมศึกษาป1ท่ี 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 6) และได8เปHด
ศูนย<รับเลี้ยงเด็กเล็ก อายุ 1- 2. 5 ป1 (nursery) อีก 1 ศูนย< (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค<,  2559)  
 ปรัชญาโรงเรียน 
    " มีวินัย ใฝMเรียนรู8 คู#คุณธรรม" 
 วิสัยทัศน$ (VISION) 
    พัฒนาผู8เรียนให8มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค< ตามเป�าหมายท่ีกําหนด
พัฒนาครูให8มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน8นผู8เรียนเป%นสําคัญ 
 พันธกิจ (MISSION) 
  พัฒนาผู8เรียนให8มีคุณภาพตามศักยภาพ โดยเฉพาะอย#างยิ่งด8านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค< และสามารถดํารงชีวิต ได8อย#างมีความสุขตามอัตภาพ พัฒนาครูให8มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความสามารถ  ในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู8 พัฒนาการ
จัดระบบบริหารทุกด8าน  รวมท้ังปรับปรุงสภาพแวดล8อมให8เอ้ือต#อการเรียนรู8 
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8. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปHดสอนระดับอนุบาล ประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา  
 พ.ศ.2516 ก#อต้ังห8องเรียนสาธิตของภาควิชาอนุบาลศึกษา คณะครุศาสตร<  วิทยาลัยครู
มหาสารคาม ผู8บริหารวิทยาลัยท่ีเริ่มก#อต้ัง คือ นายอรุณ ปรีดีดิลก 
 พ.ศ.2523-2529 เปHดสอนระดับประถมศึกษา  โดยดําเนินงานผ#านทางโรงเรียนหลักเมือง
มหาสารคาม  มีนักเรียนจบประโยคประถมศึกษาเป%นรุ#นแรก 
 พ.ศ.2530  เปHดสอนต้ังแต#ระดับอนุบาลถึงข้ันประถมศึกษาป1ท่ี 6 เป%นรุ#นท่ี 2  
   พ.ศ.2531  ใช8บัญญัติสภาการฝdกหัดครูเป%นป1แรก โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูมหาสารคาม 
มีฐานะเป%นภาควิชาหนึ่งในคณะครุศาสตร< สังกัดวิทยาลัยครู  
  พ.ศ.2543  เปHดสอนระดับมัธยมศึกษาป1ท่ี 1 เป%นครั้งแรก    
   พ.ศ.2546  เปHดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาป1ท่ี 4  
   พ.ศ.2551 เปHดสอนก#อนประถมศึกษา (ปฐมวัย)  ประถมศึกษาป1ท่ี 1-6  มัธยมศึกษาป1ท่ี 
1-6  (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม , 2559) 
 ปรัชญา 
 คิดดี  ทําได8   พลานามัยสมบูรณ< 
 วิสัยทัศน$ 
 โรงเรียนจะจัดการศึกษาเพ่ือเป%นการพัฒนาผู8เรียนให8มีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวิยนัย 
ใฝMเรียนรู8 มีความพร8อม มีคุณภาพ และมีอัจฉริยภาพ สามารถดํารงตนอยู#ในสังคมได8อย#างมีความสุข 
โดยเน8นให8นักเรียนได8ปฏิบัติจริง ด8วยการจัดกระบวนการเรียนรู8ท่ีเน8นผู8เรียนเป%นสําคัญ 
 พันธกิจ 

1. ส#งเสริมให8นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค#านิยมท่ีดีงาม และการอนุรักษ<มรดกไทย 
2. ส#งเสริมให8นักเรียนมีคุณภาพและอัจฉริยภาพด8านวิชาการตามศักยภาพของนักเรียนให8

สอดคล8องกับความถนัดและความสามารถ 
3. จัดหาแหล#งเรียนรู8 เช#น ห8องสมุด ศูนย<เทคโนโลยีสารสนเทศ ให8นักเรียนได8ค8นคว8า 
4. พัฒนาครูท้ังด8านคุณธรรม จริยธรรม และศักยภาพในการเรียนการสอน 
5. ให8ความร#วมมือกับชุมชน และองค<กรในการจัดกิจกรรม และส#งเสริมให8ชุมชนมีส#วนร#วม

ในการจัดการศึกษา (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ,2559)            
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โครงสร8างการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร8างการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ท่ีมา: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, “โครงสร8างการบริหารโรงเรียนสาธติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” (เอกสารแนะนําโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม, 
2559) 

คณะกรรมการอํานวยการ 

สมาคมผู8ปกครองและคร ู
โรงเรียนสาธิต 

ผู8อํานวยการโรงเรยีน สมาคมศิษย<เก#าโรงเรยีนสาธิต 

คณะกรรมการบรหิาร 

โรงเรียนสาธิต 

รองผู8อํานวยการฝMายบริหาร รองผู8อํานวยการฝMาย
วิชาการ 

รองผู8อํานวยการฝMายกิจการ
นักเรียน 

รองผู8อํานวยการฝMาย
ส#งเสริมฯ 

-งานนโยบายและแผน 
-งานบุคคล 
-งานการเงิน พัสดุ 
-งานสารบรรณ 
-งานอาคารสถานท่ี 
-งานสวัสดิการ 
-งานกองทุนมูลนิธ ิ
-งานสมาคมผู8ปกครองและ
ครู 

-งานปกครองนักเรียน 
-งานหลักสูตรการสอน 
-งานทะเบียน วัดผล 
ประเมินผล 
-งานแนะแนว 
-งานพัฒนาส่ือนวัตกรรม
และเทคโนโลย ี
-งานวิจยัเพื่อพัฒนา          
การเรียนการสอน 
-งานกิจกรรมพัฒนาผู8เรียน 
-งานศูนย<คอมพิวเตอร< 

-งานปกครองนักเรียน 
-ระบบดูแลช#วยเหลือนักเรียน 
-งานสร8างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
-งานเสริมสร8างประชาธิปไตย 
-งานสภานักเรียน 
-งานชุมชนสัมพันธ< 
-งานสร8างเสริมคุณลักษณะ       
อันพึงประสงค< 

-งานห8องสมุด 
-งานอนามัยโรงเรียน 
-งานโภชนาการ 
-งานประชาสัมพันธ< 
-งานศูนย<ป�องกันสารเสพติด 
-งานแนะแนวสุขภาพจิตวัยรุ#น 
-งานสหกรณ<ร8านค8า 
-งานสมาคมศิษย<เก#า 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานสารสนเทศ 
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9. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ 
 พ.ศ.2517 เริ่มก#อต้ังโรงเรียนประถมสาธิต วิทยาลัยครูเพชรบุ รี วิทยาลงกรณ<ใน         
พระบรมราชูปถัมภ<เพ่ือสอนบุตรหลานให8กับบุคลากรในสถานศึกษาเปHดระดับอนุบาลและประถม
อย#างละ 1 
  พ.ศ.2535 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ<มาเป%นโรงเรียน
สาธิตสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวทิยาลงกรณ<ได8ปรับปรุงอาคารเรียน ห8องเรียน และขยายชั้นจากเดิม 1 
ห8องเรียน มาเป%น 2 ห8องเรียน ในทุกระดับชั้น         
 พ.ศ.2546 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสาธิตสถานบันเพชรบุรีวิทยาลงกรณ< มาเป%นโรงเรียน
สาธิตสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ< พ.ศ.2547 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ< มาเป%นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ<   
 พ.ศ.2550  เริ่มเปHดขยายการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต8น  
 พ.ศ.2552  เปHดหลักสูตร IEP (Intensive English Programs) ทุกระดับชั้น (โรงเรียนสาธิต
สถานบันเพชรบุรีวิทยาลงกรณ<, 2559)  
 วิสัยทัศน$ 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ< ในพระบรมราชูปถัมภ< พัฒนาผู8เรียนให8
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู8และทักษะพ้ืนฐานทางด8านวิทยาศาสตร< คณิตศาสตร< เทคโนโลยี และ
ภาษาโดยเน8นผู8เรียนเป%นสําคัญ ผู8เรียนมีศักยภาพทางด8านการคิดวิเคราะห<และเกิดการเรียนรู8ตลอดชีวิต         
มีจิตสํานึกในความเป%นพลเมืองและพร8อมเข8าร#วมประชาคมอาเซียน 
 ปรัชญา 

 สดใสเริงร#า ล้ําหน8าวิชาการ สมัครสมานสามัคคี ดีเยี่ยมพลานามัย ใฝMใจคุณธรรม เลิศล้ํา
ประสบการณ< 
       เอกลักษณ$ของโรงเรียน 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ<  ในพระบรมราชูปถัมภ< เป%นโรงเรียนท่ีน8อมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป%นแนวทางพัฒนา 
 อัตลักษณ$ 
 สดใสเริงร#า ล้ําหน8าวิชาการ กล8าคิด กล8าทํา ด8วยจิตอาสา 
 พันธกิจ 

1. ผลิตนักเรียนให8คุณภาพ มีความสมดุลท้ังกาย อารมณ< สังคม และสติป�ญญา 
2. ส#งเสริมให8นักเรียนมีส#วนร#วมในการอนุรักษ<ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของท8องถ่ิน 

และสัมพันธ<กับชุมชน 
3. พัฒนาผู8เรียนด8านคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา 
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4. พัฒนาผู8เรียนให8มีความรู8เท#าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
5. เป%นแหล#งศึกษาค8นคว8า วิจัย ทดลอง ฝdกประสบการณ<วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย 
6. จัดการศึกษาให8เป%นตัวอย#างท่ีสามารถรองรับมาตรฐานด8านผู8เรียน ครูและผู8บริหาร

ตามท่ีรัฐกําหนด 
   เป6าหมาย 

1. นักเรียนทุกระดับมีพัฒนาการด8านร#างกาย จิตใจ-อารมณ< สังคม สติป�ญญาได8เต็มตาม
ศักยภาพ 

2. นักเรียนรู8สํานึกในศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในท8องถ่ิน และสถาบัน 
3. นักเรียนมีทักษะท่ีจําเป%นในการดําเนินชีวิต มีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี มีสุนทรียภาพ

อยู#ร#วมกับผู8อ่ืนได8อย#างมีความสุข 
4. นักเรียนได8พัฒนาองค<ความรู8ของตนเองและแสวงหาความรู8เ พ่ือให8เท#าทันความ

เปลี่ยนแปลงของสังคม 
5. โรงเรียนเป%นแหล#งศึกษาค8นคว8า ทดลอง ด8านการฝdกประสบการณ<วิชาชีพท่ีมีมาตรฐาน 
6. โรงเรียนได8รับการรับรองมาตรฐานด8านผู8เรียน ครู และผู8บริหารตามท่ีรัฐกําหนด 
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โครงสร8างการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ< 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงสร8างการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ< 
ท่ีมา: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ<,  แนวทางการพัฒนาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในระยะเวลา 5 ป2 2558-2562,  เข8าถึงเม่ือ 20 มีนาคม 2560, 
เข8าถึงได8จาก council/.vru.ac.th/spa1/1_2558/vara%2051/โรงเรียนสาธิต_pdf. 

แผนภูมโิครงสร8างการบริหารงานโรงเรียน 

อธิการบด ี

ผู8อํานวยการ 

รองผู8อํานวยการ 

คณะกรรมการอํานวยการ 

ผู8ช#วยผู8อํานวยการ 

ฝMายอํานวยการ 

ผู8ช#วยผู8อํานวยการ 

ฝMายวิชาการประถม 

ผู8ช#วยผู8อํานวยการ 

ฝMายวิชาการมัธยม 

-งานธุรการ 
-งานการเงินและบัญชี 
-งานพัสดุ-ครุภัณฑ< 
-งานประชาสัมพันธ< 
-งานพัฒนาบุคลากร 
-งานโภชนาการ 
-งานประกันคุณภาพ 
-งานพาหนะ 
-งานอนามัยโรงเรียน 
-งานอาคารสถานท่ี 
-งานความปลอดภัย 
-งานจัดการศึกษาปฐมวยั 
-งานอื่น ๆ  

-งานพัฒนาหลักสูตร 
-งานการจัดการเรียนการสอน 
-งานวัดผลและประเมินผล 
-งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
-งานวิจยัในช้ันเรียน 
-งานห8องสมุด 
-งานประกันคุณภาพระดับ
ประถมศึกษา 
-งานทะเบียน 
-งานอื่น ๆ 

-งานพัฒนาหลักสูตร 
-งานการจัดการเรียนการสอน 
-งานวัดผลและประเมินผล 
-งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
-งานวิจยัในช้ันเรียน 
-งานห8องสมุด 
-งานประกันคุณภาพระดับ
มัธยมศึกษา 
-งานทะเบียน 
-งานอื่น ๆ 
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10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีได8จัดต้ังข้ึนตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 10/2552 เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2552 และประกาศจัดต้ังโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยพลเอก สุรยุทธ< จุลลานนท< นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ< 2553 ภายใต8การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได8ดําเนินการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต8นและตอนปลาย เริ่มต้ังแต#ภาคเรียนท่ี 1 ป1การศึกษา 2553 โดยรับนักเรียนเพ่ือเข8ามาเรียนชั้น
มัธยมศึกษาป1ท่ี 1 และป1ท่ี 4 ซ่ึงแผนการเรียนของนักเรียนท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนต8นและตอนปลาย
ทุกห8องเป%นแผนการเรียน คณิตศาสตร<และวิทยาศาสตร< เท#านั้น เนื่องจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีเป%นโรงเรียนท่ีพัฒนาหลักสูตรเพ่ือมุ#งเน8นความเป%นเลิศด8านวิทยาศาสตร<และ
คณิตศาสตร< เพื่อสร8างคนดี คนเก#งด8านวิทยาศาสตร<และคณิตศาสตร< และการสร8างค#านิยมทาง
วิทยาศาสตร<ให8กับเยาวชนท่ีเป%นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ  
 หลักสูตรและการจัดเรียนการสอนเป%นไปตามมาตรฐานของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการรูปแบบการสอนเน8นทักษะกระบวนการทางด8าน
วิทยาศาสตร<เทคโนโลยี คณิตศาสตร< คอมพิวเตอร<และภาษาต#างประเทศ มีการใช8ทรัพยากรและ
แหล#งเรียนรู8ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร#วมกันกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 ประการสําคัญโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดําเนินการข้ึนเพ่ือใช8เป%น
สถานที่ฝdกปฏิบัติการของนักศึกษาด8านการจัดการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา   นอกจากนี้
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได8เป%นสถานท่ีเพ่ือศึกษาวิจัยและพัฒนาด8านการเรียนการสอน
ในระดับมัธยมศึกษาสําหรับนักเรียนในระดับปริญญาตรี  (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี)  
 วิสัยทัศน$ 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มุ#งพัฒนาศักยภาพของผู8เรียนให8มีความสามารถ
พิเศษทางด8านวิทยาศาสตร< คณิตศาสตร< คอมพิวเตอร<และภาษาต#างประเทศ ให8มีความสามารถ
แข#งขันด8านวิชาการในระดับสากล นําความรู8มาประยุกต<ใช8กับภูมิป�ญญาท8องถ่ิน และให8มีความรู8 
คู#คุณธรรมอยู#ในสังคมอย#างมีคุณค#าและมีความสุข 

 พันธกิจ 

1. ดําเนินการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต8นและตอนปลาย และพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการการจัดการเรียนรู8 และแหล#งการเรียนรู8สําหรับใช8ในโรงเรียนท่ีมุ#งเน8นความเป%นเลิศทาง
วิทยาศาสตร<และคณิตศาสตร< 
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2. ส#งเสริมและร#วมมือกับหน#วยงานต#างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ในการทดลอง 
ศึกษา ค8นคว8า วิจัย และพัฒนาองค<กรความรู8ด8านศึกษาศาสตร< วิทยาศาสตร< คณิตศาสตร< สังคมศาสตร< 
สารสนเทศศาสตร< และภาษาต#างประเทศ 

3. ดําเนินการและส#งเสริมให8หน#วยงานท่ีเก่ียวข8องและภาคเอกชน เข8ามามีส#วนร#วมในการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

 อัตลักษณ$ 
 "ซ่ือสัตย<   มีวินัย    ใฝMเรียนรู8     กตัญ^ู   มีภาวะผู8นํา" 
 เอกลักษณ$ 
 "เป%นเลิศทางวิชาการผสานคุณธรรม พัฒนากิจกรรมนักเรียน" 
   สรุป การบริหารงานของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถสรุปสาระสําคัญ 
ได8ดังนี้ 

1. แบ#งตามโครงสร8างการบริหารงาน สามารถแบ#งออกเป%น 2 กลุ#ม กล#าวคือ 
1.1 โรงเรียนสาธิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีสังกัดคณะครุศาสตร< ประกอบด8วย 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค< 

1.2 โรงเรียนสาธิตท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีฐานะเทียบเท#าคณะ อยู#ภายใต8การ
ควบคุมดูแลของอธิการบดีโดยตรง ได8แก# โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ8าน
สมเด็จเจ8าพระยา, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ< ในพระบรมราชูปถัมภ< และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 ท้ังนี้โรงเรียนสาธิตส#วนใหญ#จะมีฐานะเทียบเท#าคณะ และข้ึนตรงกับอธิการบดีของ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากโครงสร8างนี้มีความคล#องตัวในด8านการบริหารจัดการ  

2. แบ#งตามการจัดการเรียนการสอน  แบ#งออกเป%น 3 กลุ#ม คือ 
2.1 การจัดการเรียนการสอนแบบปกติตามหลักสูตรการศึกษา โดยส#วนใหญ#จะเป%น 

การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต8น 
2.2 การจัดการเรียนการสอนที่มุ#งเน8นด8านวิทยาศาสตร< และคณิตศาสตร< ได8แก# 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  และโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2.3 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน8นหลักสูตรท่ีเน8นภาษาอังกฤษ เช#น โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปHดโครงการ Ep (English Program) และ โครงการ GEp (Gifted 
English Program) โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ<เปHดโครงการ Intensive English Program 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห�สัมภาษณ� 
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รายช่ือผู�บริหารโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีให�การสัมภาษณ� 
 

1. ผศ.สุวัฒน�  ทับทิมเจือ  
  ผู�อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
  สัมภาษณ�  เม่ือวันท่ี 28 ก.ค.2559 

2. อ.กวีวัฒน�  ทรัพย�สังข�  
  รองผู�อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�   
  สัมภาษณ� เม่ือวันท่ี 10 ส.ค.2559 

3. ดร.อัจฉรีย� ภุมวรรณ  
  ผู�อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
  สัมภาษณ� เม่ือวันท่ี 11 ส.ค.2559 

4. อ.สุพรรณ  ศรีทองเกิด  
  รองผู�อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
  สัมภาษณ� เม่ือวันท่ี 15 ส.ค.2559 

5. ดร.อัมรินทร�  อินทร�อยู8 
   ผู�อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
  สัมภาษณ� เม่ือวันท่ี 19 ส.ค.2559 

6. ผศ.วันทนีย� ปานเจริญ   
  ผู�อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
  สัมภาษณ� เม่ือวันท่ี 23 ส.ค.2559 

7. อ.พีลาภ  วงษ�พานิชย�  
  ผู�อํานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
  สัมภาษณ� เม่ือวันท่ี 24 ส.ค.2559 

8. ผศ.ดร.วรวรรณ  อุบลวรรณ   
  ผู�อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
  สัมภาษณ� เม่ือวันท่ี 27 ส.ค.2559 

9. ผศ.ดร.สมเกียรติ   กอบัวแก�ว   
  ผู�อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
  สัมภาษณ� เม่ือวันท่ี 29 ส.ค.2559 
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10. อ.ระยอง   ก�านดอกไม�    
  รองผู�อํานวยอํานวยการฝ?ายกิจการนักเรียน (มัธยม) โรงเรียนสาธิต 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
  สัมภาษณ� เม่ือวันท่ี 29 ส.ค.2559 

11. อ.พรสิรินทร�    หาเรือนทรง    
  รองผู�อํานวยการฝ?ายวิชาการ (มัธยม)  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
  สัมภาษณ� เม่ือวันท่ี 29 ส.ค.2559 

12. อ.ธนวัฒน�  ศรีศิริวัฒน�   
  รองผู�อํานวยการฝ?ายแผนและประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  สัมภาษณ� เม่ือวันท่ี 29 ส.ค.2559 

13. อ.ทวีศักด์ิ  จงประดับเกียรติ    
  ผู�อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ�านสมเด็จเจ�าพระยา  
  สัมภาษณ� เม่ือวันท่ี 30 ส.ค.2559 

14. อ.ธนัญญา  คนอยู8   
  ผู�ช8วยผู�อํานวยการฝ?ายบริหารท่ัวไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ�านสมเด็จเจ�าพระยา   
  สัมภาษณ�เม่ือวันท่ี 1 ก.ย.2559 
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ภาคผนวก ค 

แบบสัมภาษณ� 
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แบบสัมภาษณ� 

 
1.สภาพการบริหารสถานศึกษาในป�จจุบัน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2.ในรอบสองทศวรรษท่ีผ"านมา โรงเรียนสาธิตมีการเปลี่ยนแปลงในด,านใดบ,าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3.ป�จจัยใดบ,างท่ีส"งผลต"อการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนสาธิต 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
4โรงเรียนสาธิตมีปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน0 และเป2าประสงค0อย"างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
5.โรงเรียนสาธิตมีกลยุทธ0ท่ีเน,นในเรื่องใดบ,าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
6.จุดแข็ง จุดอ"อน โอกาส และอุปสรรคของโรงเรียนสาธิต 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
7.การจัดการเรียนรู,ในป�จจุบันของโรงเรียนสาธิตมีลักษณะอย"างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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8.ป�ญหาและอุปสรรคในกระบวนการการจัดการเรียนรู,ในป�จจุบันของโรงเรียนสาธิต 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
9.การจัดการศึกษาของโรงเรยีนสาธติมีความสอดคล,องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อย"างไรบ,าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
10.ภายใต,สภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในป�จจุบันโรงเรียนสาธิตมีแนวทางในการบริหารจัดการ
อย"างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผู�เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก จ   

หนังสือขอความอนุเคราะห�ตรวจสอบรายการ  
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แบบตรวจสอบรายการ 
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แบบตรวจสอบรายการ 

การพัฒนากลยุทธ�การบริหารการเปล่ียนแปลงโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

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

 

คําช้ีแจง 
 แบบตรวจสอบรายการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือสอบถามเก่ียวกับจุดแข็ง จุดอ$อน โอกาสและ
อุปสรรค ของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงข0อมูลท่ีท$านได0กรุณาตอบในแบบตรวจสอบ
รายการจะเป5นประโยชน�ต$อการพัฒนากลยุทธ�ของโรงเรียนสาธิตโดยภาพรวมและการตอบแบบ
ตรวจสอบรายการของท$านจะนําเสนอในภาพรวมและใช0เพ่ือการศึกษาวิจัยเท$านั้น ซ่ึงจะไม$ส$งผลกระทบ
ต$อการบริหารงานของท$าน 
 แบบตรวจสอบรายการชุดนี้ แบ$งออกเป5น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข0อมูลท่ัวไป 
 ตอนท่ี 2 แบบตรวจสอบรายการเก่ียวกับจุดแข็ง จุดอ$อน โอกาส และอุปสรรคของโรงเรียนสาธิต
ท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลักษณะแบบตรวจสอบรายการเป5นแบบประมาณค$าน้ําหนัก ดังนี้ 
 2.1 ถ0าท$านพิจารณาว$าข0อความท่ีกําหนดให0เป5นจุดแข็ง /จุดอ$อน/ โอกาส/ อุปสรรค ให0ท$านทํา
เครื่องหมาย (  /  ) ในช$องใช$ และให0พิจารณาค$าน้ําหนัก ต้ังแต$ 0.1-0.5 โดยค$าน้ําหนัก 0.5 มีค$าน้ําหนัก
มากท่ีสุด รองลงไป คือ 0.4, 0.3, 0.2 และ 0.1 ตามลําดับ 
 2.2 ถ0าท$านพิจารณาว$าข0อความท่ีกําหนดให0ไม$เป5นจุดแข็ง /จุดอ$อน/ โอกาส/ อุปสรรค ให0ท$าน
ทําเครื่องหมาย (  /  ) ในช$องไม$ใช$ โดยไม$ต0องให0ค$าน้ําหนัก 
 
 
                                                ขอขอบพระคุณอย$างสูงในความร$วมมือของท$านมา ณ โอกาสนี้ 
                                                                   สภุัทรา   โกษะโยธิน 
                                                     นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปกร สาขาการจัดการ 
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ตอนท่ี  1  ข+อมูลท่ัวไป 

  1. เพศ   (    ) ชาย  (     ) หญิง 

  2. ตําแหน$ง 

 (    ) ผู0อํานวยการ 

 (    ) รองผู0อํานวยการฝFายบริหาร 

       (    ) รองผู0อํานวยการฝFายวิชาการ 

    (    ) รองผู0อํานวยการฝFายปกครองและกิจการนักเรียน 

   (    ) รองผู0อํานวยการฝFายอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................................. 

     (    ) ผู0ช$วยผู0อํานวยการ ฝFาย (โปรดระบุ)...................................................... 

                (    ) ตําแหน$งอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................................................................... 
  

ตอนท่ี  2  แบบตรวจสอบรายการเก่ียวกับจุดแข็ง จุดอ0อน โอกาส และอุปสรรคของโรงเรียนสาธิตท่ี    

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

         คําชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ( �)  ลงในช$องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท$านมากท่ีสุด  

จุดแข็ง 

(ป3จจัยภายในโรงเรียน) 

ใช$ ไม$ใช$ ค$านํ้าหนัก 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

1.นักเรียนท่ีจบช้ัน ม.6 สามารถสอบเข0าศึกษาต$อในมหาวิทยาลัย 

   ท่ีมีช่ือเสียงได0 

 

 

      

2.นักเรียนท่ีจบช้ัน ม.3 สามารถสอบเข0าศึกษาต$อในโรงเรียนท่ีม ี

   ช่ือเสียงได0 

       

3.นักเรียนได0รับรางวัลจากการเข0าร$วมการแข$งขันด0านวิชาการ 

   และกิจกรรม 

       

4.นักเรียนมีความคิดริเริม่สร0างสรรค�ในการทํากิจกรรม  

    มีความเช่ือมั่นในตนเอง และกล0าแสดงออก 

       

5.นักเรียนมีคณุธรรม จรยิธรรม และมีค$านิยมอันพึงประสงค�        

6.โรงเรียนมีโอกาสในการคัดเลือกนักเรียน        

7.โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรยีนรู0ท่ีมีความหลากหลาย        

8.โรงเรียนมีการจดัโครงการนักเรยีนแลกเปลี่ยน และโครงการส$ง  

   นักเรียนไปอบรม/ศึกษาต$อท่ีต$างประเทศ 
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จุดแข็ง 

(ป3จจัยภายในโรงเรียน) 

 ค$านํ้าหนัก 

ใช$ ไม$ใช$ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

9.โรงเรียนจัดสอบภาษาอังกฤษให0กับนักเรียนเพ่ือวัดระดบัความรู0 

   ด0านภาษา 

       

10.ครูมีประสบการณ�ในการสอนและสอนตรงตามวุฒิการศึกษา        

11.ครูผู0สอนส$วนใหญ$จบการศึกษาระดับปริญญาโท        

12.ครูผู0สอนสามารถดูแลนักเรยีนได0อย$างท่ัวถึง        

13.บุคลากรของโรงเรียนสามารถขอทุนจากมหาวิทยาลัยใน 

     การอบรม หรือการศึกษาต$อ 

       

14.ผู0บริหารมีภาวะผู0นําสูง และให0ความเป5นเองกับ        

     ผู0ใต0บังคับบัญชา 

       

15.ผู0บริหารมีความรู0 ความสามารถ และมีการพัฒนาตนเอง 

     อยู$เสมอ 

       

16.ผู0ปกครองมีความพร0อมในการให0การสนับสนุนโรงเรียน        

17.โรงเรียนมีอุปกรณ�ในการจัดการเรียนรู0ท่ีทันสมยั         

18. โรงเรียนมีห0องปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร�และห0องปฏิบัต ิ

     การทางด0านภาษา 

       

19.โรงเรียนมรีะบบรักษาความปลอดภัยให0กับนักเรียนเป5นอย$างด ี        

20.นักเรียนในโรงเรียนส$วนใหญ$รู0จักกัน ทําให0เกิด 

    ความกลมเกลยีวในโรงเรียน 

       

21.โรงเรียนได0รบัการสนับสนุนจากมหาวิทยาลยัในด0าน  

    สาธารณูปโภค และด0านการก$อสร0าง 

       

22.การใช0งบประมาณส$วนใหญ$ของโรงเรียนเป5นการดาํเนิน 

     กิจกรรมเพ่ือประโยชน�ของนักเรียนโดยตรง 

       

23.โรงเรียนมีการจดักิจกรรมในการหางบประมาณสนับสนุนการ 

     จัดการศึกษา 

       

 

 

 

 



327 
 

จุดอ0อน 

(ป3จจัยภายในโรงเรียน) 

ใช$ ไม$ใช$ ค$านํ้าหนัก 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

1.ผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) ของนักเรียนไม$เป5นไปตามท่ี  

   คาดหวัง เน่ืองจากนักเรียนไม$ให0ความสําคัญ 

       

2.นักเรียนท่ีมผีลการเรยีนดี เมื่อจบช้ัน ม.3 จะไปศึกษาต$อท่ี   

   โรงเรียนอ่ืน 

       

3.การจัดแผนการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ม ี

  ความหลากหลายน0อย ส$วนใหญ$จะเน0นด0านวิทยาศาสตร�-  

  คณิตศาสตร� 

       

4.ผู0ปกครองและนักเรียนไม$ค$อยให0ความเช่ือมั่นกับนักศึกษา 

   ฝQกสอน 

       

5.โรงเรียนสาธิตมีการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีซ้ําซ0อน ทําให0  

   เป5นการเพ่ิมภาระให0กับบุคลากรของโรงเรียน 

       

6.บุคลากรของโรงเรียนทํางานวิจยัน0อย        

7.บุคลากรลาออกบ$อย เน่ืองจากไม$มีอัตราบรรจ ุ        

8.การขอตําแหน$งทางวิชาการของบุคลากรยังไม$มคีวามชัดเจน        

9.ครูผู0สอนมีภาระงานค$อนข0างมาก เน่ืองจากต0องทํางานด0านธุรการ   

   จัดทําเอกสารเรื่องต$าง ๆ ทําให0เวลาในการเตรยีมการ สอนม ี

    น0อยลง 

       

10.อาจารย�จากมหาวิทยาลัยมาช$วยสอนในโรงเรียนสาธิตน0อย        

11.มีการเปลีย่นแปลงผู0บริหารบ$อย ทําให0การบริหารงานไม  

     ต$อเน่ือง 

       

12.นักเรียนใช0เทคโนโลยีการสื่อสารท่ีไม$เหมาะสม        

13.นักเรียนส$วนหน่ึงทําผดิระเบียบวินัยของโรงเรียน  เช$น การมา 

     โรงเรียนสาย การแต$งกายผิดระเบียบ 

       

14. สถานท่ีของโรงเรียนมีจํากัด        

15.ความขัดแย0งของบุคลากรในโรงเรียนท่ีเกิดจากการสื่อสารโดย 

     ใช0สื่ออีเล็กทรอนิกส� 

       

16.งบประมาณท่ีเป5นรายได0ของโรงเรียน (งบบํารุงการศึกษา)      

    ส$วนใหญ$ถูกใช0เป5นงบประมาณในการจ0างบุคลากร 
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จุดอ0อน 

(ป3จจัยภายในโรงเรียน) 

ใช$ ไม$ใช$ ค$านํ้าหนัก 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

17.โรงเรียนได0รบัการช$วยเหลือจากมหาวิทยาลยัด0าน 

     งบประมาณน0อย 

       

18. โรงเรียนมีการจ0างอาจารย�พิเศษ และอาจารย�ชาวต$างชาติ  

      จํานวนมาก  ทําให0ต0องใช0งบประมาณมาก 

       

19.โครงสร0างการบริหารงานไม$คล$องตัว        

 

โอกาส 

(ป3จจัยภายนอกโรงเรียน) 

ใช$ ไม$ใช$ ค$านํ้าหนัก 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

1.ได0รับการช$วยเหลือในด0านงบประมาณ และการทํากิจกรรมจาก 

   สมาคมผู0ปกครอง 

       

2.ได0รับความช$วยเหลือจากชุมชนและสังคมรอบข0างในด0านการทํา 

   กิจกรรมต$าง ๆ  

       

3.ได0รับการช$วยเหลือจากรัฐบาล และหน$วยงานภายนอกใน 

   การจัดกิจกรรม 

       

4. การเข0าร$วมประชาคมอาเซียนของประเทศไทย         

5.แนวนโยบายท่ีเน0นการจัดการเรยีนรู0ในนศตวรรษท่ี 21        

6.แนวนโยบายท่ีเน0นการจัดการเรยีนรู0ในรูปแบบ STEM        

7.โรงเรียนสาธิตมีศิษย�เก$าท่ีมีช่ือเสียง        

8.บุคลากรของโรงเรียนได0รับเชิญให0เข0าร$วมการอบรมสัมมนากับ 

   หน$วยงานภายนอก 

       

9.โรงเรียนสาธิตเป5นศูนย�กลางในการรับนวัตกรรมในด0านต$าง ๆ        

10.โรงเรียนสาธิตตั้งอยู$ในแหล$งการคมนาคมท่ีสะดวก        
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อุปสรรค 

(ป3จจัยภายนอกโรงเรียน) 

ใช$ ไม$ใช$ ค$านํ้าหนัก 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

1.ในเขตใกล0กับโรงเรียนมรี0านเกมส�ท่ีมีผลต$อนักเรียน        

2.โรงเรียนสาธิตมีการแข$งขันกับโรงเรียนอ่ืน ๆ ในการรับนักเรียน  

   เน่ืองจากมีโรงเรียนใกล0เคียงจํานวนมาก จึงทําให0มีอัตราการ 

   แข$งขันสูงในการรับนักเรียนเข0าศึกษาต$อ 

       

3.นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีการเปลี่ยนแปลงบ$อย ทําให0 

   โรงเรียนต0องเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู0ให0สอดคล0อง 

   กับนโยบายของกระทรวง 

       

4.โรงเรียนสาธิตมีต0นทุนต$อหน$วยท่ีสูงกว$าโรงเรยีนท่ีสังกัด 

  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานส$งผลให0มีการเก็บค$าบํารุงการศึกษาท่ีสูง 

  กว$าโรงเรียนท่ัวไป 

       

5.คณะกรรมการการอุดมศึกษาไม$มีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนให0กับ 

  โรงเรียนสาธิตในการดําเนินนโยบายต$างๆ ตามท่ีรัฐบาล 

  มอบหมาย 

       

6.เน่ืองจากโรงเรียนสาธิตไม$มีฐานะเป5นนิติบุคคล การดําเนินงาน  

   ในด0านต$าง ๆ ของโรงเรียนจึงไม$คล$องตัวเหมือนโรงเรียนอ่ืน ๆ 

       

7.ความไม$ชัดเจนในการรายงานผลจํานวนนักเรยีนท่ีจบการศึกษา  

   ไปท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทําให0เกิดความล$าช0าในการรายงานผล 

       

8.ความก0าวหน0าของเทคโนโลยีสารสนเทศส$งผลต$อการบริหารงาน 

  ของโรงเรียน ทําให0โรงเรยีนต0องมีการปรับตัวและสร0างความ 

  เข0มแข็ง 

       

9.จากความก0าวหน0าของเทคโนโลยีสารสนเทศส$งผลต$อพฤติกรรม   

  ของนักเรียน ทําให0โรงเรียนต0องมีการปรับปรุงระเบียบข0อบังคับ 

  ให0ทันต$อการเปลี่ยนแปลง 
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หนังสือเชิญเข�าร�วมสนทนากลุ�ม 



331 

 



332 

 



333 

 



334 

 



335 

 



336 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ   
หนังสือเชิญเข�าร�วมสัมมนาอิงผู�เช่ียวชาญ 
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