
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การอบรมหลกัสตูรพฒันาขา้ราชครกูอ่นแตง่ต ัง้ใหม้ ี

และเลือ่นวทิยฐานะผูอ้ านวยการและรองผูอ้ านวยการช านาญการพเิศษ (ระยะที ่52) 

การบรหิารสถานศกึษาเชงิกลยทุธ ์
วนัศกุรท์ ี ่ 17 มนีาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-10.30 น. 

ณ หอ้ง 203 อาคาร ดร.ศโิรจน ์ผลพนัธนิ  มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์  
ประธานที่ปรึกษาส านกังาน ก.ค.ศ. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.นครสวรรค์ 
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์คุรุสภา ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สกสค. 
ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี ประธานท่ีปรึกษาสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
อาจารย์พิเศษสถาบันอดุมศึกษาหลายแห่ง 

 
 

การบรหิาร คอือะไร? 

การบรหิาร (administration) หมายถงึ ช่วยเหลอื (assist) หรอือ านวยการ (direct)  โดยบางคร ัง้เรยีกวา่ 

การบรหิารจดัการ หมายถงึ การด าเนนิงาน หรอืการปฏบิตังิานใด ๆ ของหนว่ยงานของรฐั และ/หรอื เจา้หนา้ทีข่องรฐั    

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคน สิง่ของ และหนว่ยงานโดยครอบคลมุเรือ่งตา่ง ๆ ไดแ้ก ่
 

 
การบรหิาร
นโยบาย 
(Policy) 

การบรหิาร
อ านาจหนา้ที ่
(Authority) 

การบรหิาร
คณุธรรม 
(Morality) 

การบรหิารที่
เกีย่วขอ้งกบั

สงัคม (Society) 

การวางแผน 
(Planning) 

การจดัการ
องคก์ร 

(Organizing) 

การบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย ์
(Staffing) 

การอ านวยการ 
(Directing) 

การประสานงาน 
(Coordinating) 

การรายงาน 
(Reporting) 

งบประมาณ 
(Budgeting) 

ความคดิใน
มุมมองขององค์
รวม (Holistic 
thinking) และ
ความคดิในเชงิ
บรบิท (Context 

thinking) 

การปรบั    
กระบวนทศัน ์
(Paradigm 

shift) และการคดิ
ลว่งหนา้ 
(Forward 
thinking) 

การมวีสิยัทศัน ์
(Vision) และ 

พนัธกจิ 
(Mission) 

การมคีวามคดิ  

ในเชงินวตักรรม 

(Innovative 
thinking)  

การวางแผน      
ในอนาคต 
(Scenario 
Planning)           

และ การบรหิาร
ความเสีย่ง (Risk 
management) 

ทฤษฎเีกม 
(Game theory) 

รปูแบบแนวคดิเชงิกลยทุธ ์

ทีม่า: https://sites.google.com/site/salesstrategythai/home/6-naewkhid-cheingkl-yuthth 

ent 

ท าไมตอ้งบรหิารเชงิกลยทุธ.์.? 

การบรหิารเชงิกลยทุธไ์ดก้ลายเป็นหัวใจส าคัญตอ่ความส าเร็จ เนื่องจากองคก์รตา่ง ๆ ทีต่อ้งเผชญิกับการเปลีย่นแปลง
ทัง้จากสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในองคก์ร สง่ผลใหผู้บ้รหิารองคก์รจะตอ้งมวีธิีบรหิารทีป่รับตัวใหทั้นต่อการ
เปลีย่นแปลง เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานขององคก์รบรรลเุป้าหมายทีก่ าหนดไว ้โดยสรปุความส าคัญ ดังนี้  

 

   1. ช่วยใหผู้บ้ริหารมีการตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง       
ท าใหอ้งค์กรสามารถปรับตัวเขา้กับการเปลี่ยนแปลงได ้
ดกีวา่คูแ่ขง่ 

  2. ช่วยใหอ้งค์กรมีทศิทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน    
ท าใหอ้งคก์รแข็งแกรง่  

  3. เปิดโอกาสใหผู้บ้รหิารในระดับตา่ง ๆ มสีว่นร่วมในการ
บรหิาร ท าใหไ้ดพั้ฒนาความคดิ 

  4. ช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถยกระดับผลการปฏิบัติงาน
ขึน้มาได ้ท าใหอ้งคก์รสามารถบรรลุทัง้ประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : Strategic Management. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_management. 

กรอบแนวคดิการบรหิารเชงิกลยทุธ ์(Strategic management framework)  

วตัถปุระสงคแ์ละคา่นยิม (Purpose & Values) 

การวางกฎเกณฑ ์(Formulation) การด าเนนิงาน (Implementation) 

การวเิคราะห ์
(Analysis) 

การพฒันากลยุทธ์
(Strategy formation) 

การต ัง้เป้าหมาย 
(Goal setting) 

โครงสรา้ง 
(Structure) 

 

ควบคมุ
สภาพแวดลอ้ม

ภายนอก 
(Remote external 

environment) 

การวเิคราะห ์(Diagnosis) 

โอกาส (Opportunities) 
ประเมนิความเสีย่ง 

(Risk assessment) 
สถานการณ ์(Scenarios) 

นโยบายและ
แนวทาง 
(Guiding 
policies) 

งบประมาณและ
แผนทางการเงนิ 
(Budgets & 

Financial plans) 

โครงสรา้งองคก์ร
และความเป็นผูน้ า 
(Organizational 

Structure & 
Leadership) 

สภาพแวดลอ้ม

ทางอุตสาหกรรม 
(Industry 

environment) 

การประเมนิภายใน 

(Internal 
assessment) 

วตัถปุระสงค ์
Objectives 

 
 ระดับองคก์ร 
(Corporate) 

 ระดับธุรกจิ 
(Business) 

 ระดับปฏบัิตกิาร 
(Functional) 

มาตรการ 
และตวัชีว้ดั 

(Measures & 
Scorecards) 

ความคดิรเิร ิม่ 
รายการ               

และการลงทนุ 
(Initiatives,   
programs & 

Investments) 

ควบรวมกจิการและ
การขายกจิการ 
(Mergers, 

Acquisitions 
&Divestitures) 

การสรา้งแรงจงูใจ 
(Incentives) 

ตรวจสอบและ

ประเมนิผล 
(Review & 
evaluation) 

การตดัสนิใจเชงิกลยทุธ ์

Strategic Decisions 
 

 การสรา้งความไดเ้ปรยีบ 
ในการแขง่ขัน(Competitive 
advantage) 
 กลยทุธก์ารแขง่ขันทั่วไป
(Generic strategy) 

 บรหิารการลงทนุ(Portfolio 
management) 

 ขอบเขตทางภมูศิาสตร ์
(Geographic scope) 

 ก าหนดต าแหน่งทางการ

ตลาด (Market positioning) 
 หว่งโซแ่หง่คณุภาพ (Value 

chain) 
 ความสามารถหลักองคก์ร 
(Core competence) 

 

การควบคมุ 
และขอ้เสนอแนะ 

(Control & Feedback) 

เครือ่งมอืในการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธส์ูค่วามเป็นเลศิ 

ผลผลติ 
(OUTPUTS) 

ผลลพัธ ์
(OUTCOMES) 

ผลสมัฤทธิ ์
(RESULTS) 

 

 

 

 

คอื การบรหิารแบบมุ่งผลสัมฤทธิห์รือผลการปฏบิัตงิานเป็นหลัก โดยมกีารวัดผลการปฏบิัตงิาน
ดว้ยตัวชีว้ัดอยา่งเป็นรปูธรรม เพือ่ใหบ้รรลวุัตถปุระสงคท์ีตั่ง้ไว ้ 

Result Based 

Management - 

RBM 

 

ผลผลติ 
(OUTPUTS) 

ผลลพัธ ์
(OUTCOMES) 

ผลสมัฤทธิ ์
(RESULTS) 

 

 

 

 

คือ ระบบการบริหารงานและประเมนิผลท่ัวทัง้องค์กร และไม่ใช่เฉพาะระบบการวัดผลเพียง       

อยา่งเดยีว โดยผา่นมมุมองทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก ่

Balanced 

Scorecard 

 มมุมองดา้นการเรยีนรูแ้ละการเตบิโต                 
(The Learnning and Growth Perspective) 

มมุมองดา้นกระบวนการท างานภายในองคก์ร       
(The Business Process Perspective) 

มมุมองดา้นลกูคา้                                                                
(The Customer Perspective) 

มมุมองดา้นการเงนิ                                         
(The Financial Perspective) 

 คอื เกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพือ่การด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ (Education Criteria for Performance Excellence) 

เป็นกรอบการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality 

Award ทีเ่ป็นตน้แบบของรางวัลคณุภาพแห่งชาต ิ (TQA) เกณฑ ์EdPEx คอืกรอบทีท่ าใหม้อง/ คดิและบรหิาร

องคก์รในเชงิระบบ  (มองทกุระบบเชือ่มโยงกัน) และชว่ยในการพัฒนาอย่างกา้วกระโดดและยั่งยนืจากจุดเนน้ที่

เป็นเรือ่งหลกัขององคก์รจรงิๆ 

EdPEx 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ความรูแ้ละความเขา้ใจ (Knowledge and Understanding) เพือ่ใหบุ้คลากรมคีวามรู ้    
ความเขา้ใจ และรับรูบ้ทบาทในการปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งถกูตอ้ง   

2. การใหท้กุคนไดม้สีว่นรว่ม (Total Involvement) สรา้งความเขา้ใจวา่ภาระหนา้ทีข่องหน่วยงาน
นั้น ทุกคนตอ้งรับผดิชอบในงานที่ไดรั้บมอบหมาย และรับผดิชอบในผลการปฏบิัตงิานโดยรวมของทัง้
หน่วยงานและขององคก์รรว่มกนั 

3. ภาวะผูน้ า (Leadership) ผูบ้รหิาร และสมาชกิทุกคนในองคก์รตอ้งมคีวามเป็นผูน้ าในตนเอง โดยที่
ตอ้งตัดสนิใจ ท าในสิง่ทีถ่กู (Do the right things) ไมใ่ชเ่พยีงแต่ท าสิง่ต่าง ๆ ใหถู้ก (Do the things right) 
ตามทีไ่ดรั้บมอบหมายเทา่นัน้ 

4. การสรา้งความกลา้ (Courage) เป็นพืน้ฐานส าคัญของการเป็นผูน้ า การสรา้งสรรค ์และนวัตกรรม
ใหม ่ๆ ทีจ่ะตอ้งคดินอกกรอบของความเชือ่ กฎเกณฑ ์และแนวทางปฏบิตัเิดมิ 

5. การบรหิารระบบ (System Management) ตอ้งวางแผนและด าเนินงานร่วมกันทัง้องค์กร       
โดยก าหนดวสิัยทัศน์ กลยุทธ ์และแผนแมบ่ทรวม ซึง่มคีวามครอบคลุมในการพัฒนาศักยภาพขององคก์ร 
ทา่มกลางกระแสความเปลีย่นแปลง 

การบรหิารสถานศกึษาเชงิกลยทุธแ์บบ 360 องศา ในมติเิชงิปฏบิตั ิ

  

“ผูบ้รหิารระดบักลาง”แรงขบัเคลือ่นการบรหิารสถานศกึษาเชงิกลยทุธ ์ 

ผูบ้รหิารระดบักลาง (Middle Manager) เป็นผูท้ าหนา้ทีน่ าวสิยัทศัน ์ภารกจิและกลยุทธข์องผูบ้รหิาร
ระดบัสูงมาผลกัดนัใหเ้กดิผลในทางปฏบิตั ิมบีทบาทและความส าคญัในฐานะหวัหนา้หน่วยเชงิกลยุทธ ์
(Strategic Business Unit Head) 

สรา้งแรงบนัดาลใจและ
แรงจงูใจใหผู้อ้ ืน่ 

(Inspires and motives 
others) 

มคีวามซือ่สตัยแ์ละจรงิใจ 
(Displays high integrity 

and honesty) 

รูจ้กัแกไ้ขและ วเิคราะห์

ปญัหา 

(Solves problems and 
analyzes issues) 

ขบัเคลือ่นไปสูผ่ลลพัธ ์
(Drives for results) 

การสือ่สารทีท่รงพลงัและ
ครบถว้นสมบรูณ์ 

(Communicates powerfully 
and prolifically) 

สรา้งความรว่มมอืและ
สง่เสรมิการท างานเป็นทมี 
(Collaborates and 

promotes teamwork) 

สรา้งความสมัพนัธ ์ 

(Builds relationships) 

มคีวามเชีย่วชาญทาง
วชิาการหรอืวชิาชพี 

(Display technical or 
professional expertise) 

มมีุมมองทีก่วา้งไกลดา้น

ยทุธศาสตร ์ 
(Displays a strategic 

perspective) 

พฒันาผูอ้ ืน่ 

(Develops others) 

มคีวามคดิรเิร ิม่สรา้งสรรค ์
(Takes initiative) 

มคีวามคดิเชงินวตักรรม 
(Innovates) 

ผูน้ าความเปลีย่นแปลง 
(Champions change) 

เชือ่มตอ่กบัโลกภายนอก 
(Connects the group to 

the outside world) 

ก าหนดเป้าหมายทีช่ดัเจน 
(Establishes stretch 

goals) 

มกีารพฒันาตนเองอยา่ง

ตอ่เนือ่ง  
(Practices self-
development) 

ทีม่า : Jack Zenger,Joseph Folkman.2014. The Skills Leaders Need at Every Level. 
[Online]. Available:https://hbr.org/2014/07/the-skills-leaders-need-at-every-level [10 March 2017]. 

ทกัษะส าคญัของผูบ้รหิาร (The Skills Leaders Need) 



 

 

อนัดบัที ่ ประเทศ จดุเดน่/จดุดอ้ย 

1 เกาหลใีต ้  อตัราการอา่นออกเขยีนได ้97.9%  
 งบประมาณการศกึษาปี 2015 = USD 11,300,000,000- 

2 ญีปุ่่ น  เทคโนโลยเีป็นฐานการจัดโครงสรา้งการศกึษาของประเทศ                      
(Technology-based educational structure) 

3 สงิคโปร ์  ระบบการศกึษาระดับประถมศกึษาแข็งแกรง่ ไมเ่คยไดรั้บการจัดอนัดับต า่กวา่อนัดับที ่3 

4 ฮอ่งกง  อตัราการอา่นออกเขยีนได ้94.6%  
 งบประมาณการศกึษาปี 2015 = USD 39,420 ตอ่หัว 
 การบรหิารจัดการการศกึษาในโรงเรยีนยดึโมเดลการจัดการศกึษาของสหราชอาณาจักร 

(UK Model of Education) เป็นตน้แบบ 

 ต าราเรยีนเป็นภาษาองักฤษและจนีกวางตุง้ 

5 ฟินแลนด ์  เคยครองอนัดับ 1 มากอ่น แตต่อ้งมาเสยีอนัดับใหก้บัประเทศตา่ง ๆ ในเอเชยี 
 รัฐจัดการศกึษาแบบใหเ้ปลา่ นักเรยีนไมต่อ้งเสยีคา่เลา่เรยีน  
 งบประมาณการศกึษา ปี 2015 = EUR 11,100,000,000- 

6 สหราชอาณาจักร  สหราชาอาณาจักรประกอบดว้ยสกอ๊ตแลนด ์เวลส ์ไอรแ์ลนดเ์หนือ และอังกฤษ ซึง่แตล่ะ
รัฐบาลจะจัดการศกึษาเป็นของตนเอง 

 สกอ๊ตแลนดจ์ะมอีนัดับดกีวา่เล็กนอ้ย 

7 แคนาดา  อตัราการอา่นออกเขยีนไดไ้มต่ า่กวา่ 99%  
 การศกึษาภาคบงัคับ 16-18 ปี ขึน้กบัแตล่ะจังหวัด 
 ปฏทินิการศกึษา 180-190 วัน 

8 เนเธอรแ์ลนด ์  การลงทนุทางการศกึษาระดับมัธยมศกึษาอยูใ่นระดับต า่ 
 การวางแผนและการจัดการศกึษาระดับมัธยมศกึษาไมเ่ขม้แข็ง 

9 ไอรแ์ลนด ์  อตัราการอา่นออกเขยีนได ้99% 
 รัฐจัดการศกึษาแบบใหเ้ปลา่ทกุระดับตัง้แตช่ัน้ประถมศกึษาถงึอดุมศกึษา 
 งบประมาณการศกึษาปี 2015 = EUR 8,759,000,000- 

10 โปแลนด ์  รัฐจัดการศกึษาระดับประถมศกึษาและมัธยมศกึษาไดด้ ี

11 เดนมารค์  ระบบการศกึษาแบง่เป็น 4 ชว่ง ไดแ้ก ่ปฐมวัย ประถมศกึษา มัธยมศกึษา และอดุมศกึษา
และการศกึษาผูใ้หญ ่

 การศกึษาภาคบงัคับถงึอาย ุ16 ปี 

12 เยอรมนั  การจัดการศกึษาเป็นความรับผดิชอบของแตล่ะมลรัฐ (States) 
 การศกึษาภาคบงัคับคอื มัธยมศกึษา แตร่ะดับอนุบาลไมบ่งัคับ 
 มหาวทิยาลัยในเยอรมันไดรั้บการยอมรับวา่ดทีีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

13 รัสเซยี  อตัราการอา่นออกเขยีนได ้100% 

 การลงทนุทางการศกึษามากกวา่ USD 20,000,000,000- (ปี 2011) 

14 สหรัฐอเมรกิา  อตัราการอา่นออกเขยีนได ้99% 
 การลงทนุทางการศกึษาเทา่กบั USD 1,300,000,000,000- 

15 ออสเตรเลยี  อตัราการอา่นออกเขยีนได ้99% 
 การลงทนุทางการศกึษามากกวา่ USD 490,000,000- 

16 นวิซแีลนด ์  ภาษาองักฤษและภาษาเมารเีป็นภาษาหลักทีใ่ชจั้ดการศกึษา 
 คะแนนผลการทดสอบนักเรยีนระดับประถมศกึษาไมด่ ี

17 อสิราเอล  ภาษาฮบิรแูละภาษาอารบคิเป็นภาษาหลักทีใ่ชจั้ดการศกึษา 

 การลงทนุทางการศกึษาโดยเฉพาะระดับประถมศกึษาต า่ 

18 เบลเยีย่ม  ระบบการศึกษาประกอบดว้ยการศึกษาพื้นฐาน ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา        
อดุมศกึษา และอาชวีศกึษา 

 การศกึษาภาคบงัคับถงึระดับมัธยมศกึษา 

19 สาธารณรัฐเซค  รัฐจัดการศกึษาแบบใหเ้ปลา่ 
 ระบบการศกึษาประกอบดว้ยการศกึษาปฐมวัย ประถมศกึษา มัธยมศกึษา วทิยาลัย และ

มหาวทิยาลัย 
 การศกึษาภาคบงัคับถงึอาย ุ15 ปี 

20 สวติเซอรแ์ลนด ์  การจัดการศกึษาเป็นความรับผดิชอบของแตล่ะมณฑล (Cantons) 
 เมืองบาเซลิ (Basel) มชีือ่เสยีงเนื่องจากเป็นที่ตัง้ของมหาวทิยาลัยทีเ่ก่าแกท่ี่สุดของ

ประเทศ และมคีวามโดดเดน่ดา้นการวจัิยทางการแพทยแ์ละเคม ี
 นักศกึษาตา่งชาตมิากเป็นอนัดับ 2 รองจากประเทศออสเตรเลยี 

กรณีศกึษา: ประเทศทีม่รีะบบการศกึษาดที ีส่ดุของโลก 2016 

จากผลการจดัอนัดบัระบบการศกึษาของประเทศท ัว่โลกของเพียรส์นัเอ็ดดูเคช ัน่ พบว่าระบบ

การศกึษาทีด่ที ีส่ดุของโลก 20 อนัดบั ในปี 2016 ไดแ้ก ่

Source: https://kliwo.com/2017/03/07/20-best-education-systems-world 



 


