
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพฒันาขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษากอ่นแตง่ต ัง้ใหม้แีละเลือ่นวทิยฐานะ
ผูอ้ านวยการและรองผูอ้ านวยการช านาญการพเิศษ (ระยะที ่62) 

ประสบการณก์ารบรหิารสถานศกึษาสูค่วามส าเร็จ 
วนัที ่12 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ หอ้ง 203 อาคาร ดร.ศโิรจน ์ผลพนัธนิ 

ความไมแ่นน่อน 

ของนโยบาย  

(Policy Uncertainty) 

กฎ ระเบยีบ & กฎหมาย  

(Law & Regulations) 
แหลง่ทนุ/งบประมาณ 

(Source of Funding / Budget) 

ทีม่า : http://www.tma.or.th/2016/news_detail.php?id=202 

     https://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentIternshipScholarship/Documents/handouts.pdf 

สงัคมสงูวยั / สงัคมผูส้งูอาย ุ 
(Aging Society /  
Senior Society) 

ความหลากหลายในทีท่ างาน  
(Diversity) 

เศรษฐกจิดจิทิลั /  
เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ 
(Digital Economy / 
Creative Economy) 

อนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่  
(Internet of Things – IoT) 

สถานทีท่ างานดจิทิลั  
(Digital Workplace / 
Digital Organization) 

ชวีติงานกบัชวีติสว่นตวั         
คอื เร ือ่งเดยีวกนั  

(Weisure = Work + Leisure) 

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน ์/ 
ความเชือ่มโยงกนัท ัว่โลก  
(Social Network / Global 

Connectivity) 

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม    
ขององคก์ร  

(Social Responsibility)  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาการศึกษา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานท่ีปรึกษาส านักงาน ก.ค.ศ. 
ประธานท่ีปรึกษาเลขาธิการ สกสค. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ.นครสวรรค์  
อุปนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

ปจัจยัภายในประเทศ 

ความทา้ทายของการบรหิารสถานศกึษาสูค่วามส าเร็จ ณ วนันี ้

ปจัจยัของสงัคมโลก 

เอกสารหมายเลข 1 : องคค์วามรู ้

ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การบรหิารสถานศกึษาสูค่วามส าเร็จ 

ทีม่า : http://thesis.grad.chula.ac.th/readfile1.php?fn=ab4884678227.pdf 

1) ภาวะผูน้ า 
2) ความเป็นอสิระ 

ในการบรหิาร 

3) ความรว่มมอื 

ของบคุลากร 
4) การกระจายอ านาจ 

5) แรงจงูใจ 6) วสิยัทศัน ์ 7) การบรหิารบคุลากร 8) การบรหิารทรพัยากร 

9) การมสีว่นรว่ม 

ของบคุลากร 
10) เครอืขา่ยภายนอก 11) การจดัการปญัหา 

12) การพฒันา 

อยา่งตอ่เนือ่ง 

13) การปฏบิตังิานอยา่ง
เหมาะสม 

14) ความเป็นสถาบนั 
15) การเปลีย่นแปลง

องคก์ร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัชีว้ดัการบรหิารสถานศกึษาสูค่วามส าเร็จในมติขิองไทย 

ทีม่า : https://edu.msu.ac.th/journal/home/journal_file/308.pdf 

องคป์ระกอบที ่1 

ผูบ้รหิาร 

องคป์ระกอบที ่2 

คร ู

องคป์ระกอบที ่3 

นกัเรยีน 

องคป์ระกอบที ่4 

แหลง่
เรยีนรู ้

องคป์ระกอบที ่5 

การบรหิาร
จดัการ 

องคป์ระกอบที ่6 

เครอืขา่ย
รว่มพฒันา 

องคป์ระกอบที ่7 

การพฒันา
ระบบ

สารสนเทศ 

1. ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน ์
2. มคีวามรูค้วามสามารถในงานวชิาการและการบรหิารสถานศกึษา 

1. ครูตอ้งมทีกัษะในการจดัการเรยีนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. มกีารพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอและน าผลวจิยัมาใชเ้พือ่พฒันาการเรยีนรู ้           

อยา่งตอ่เนือ่ง 

3. สามารถใชภ้าษาตา่งประเทศในการสือ่สาร 

4. รูจ้กัใชส้ ือ่อเิล็กทรอนกิส ์(ICT) ในการจดัการเรยีนรู ้

5. ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการสบืคน้ขอ้มูลจากสือ่หรอืแหลง่เรยีนรูท้ ีห่ลากหลาย 

1. มคีวามรู ้ความสามารถรอบดา้น 

2. สามารถใชภ้าษาไทย องักฤษ และภาษาตา่งประเทศอืน่ๆ ในการสือ่สารไดด้ ี

3. มคีณุธรรม จรยิธรรม 
4. มคีวามคดิรเิร ิม่สรา้งสรรค ์สามารถน าความรูแ้ละเทคโนโลยไีปประยุกตใ์ช ้   

ในการด าเนนิการใหส้ าเร็จอยา่งเหมาะสม 
5. มคีวามรู ้ ความเขา้ใจและตระหนกัในคุณค่าของภูมปิัญญาไทยและความ

หลากหลายทางวฒันธรรมไทยและนานาชาต ิ

1. บรเิวณอาคารสถานที ่หอ้งเรยีนและแหลง่เรยีนรู ้สะอาด รม่รืน่ ปลอดภยั 

2. หอ้งสมุดมสีภาพแวดลอ้ม บรรยากาศ เอือ้ตอ่การใชบ้รกิาร มปีรมิาณหนงัสอื 

สือ่ เทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
3. หอ้งเรยีนอเิล็กทรอนกิส ์มลัตมิเีดยี หอ้งทดลอง หอ้งปฏบิตักิารและอุปกรณ์

เทคโนโลยทีีท่นัสมยั 

1. ใหชุ้มชนมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการ 

2. ประสานความช่วยเหลอืและหรอืแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากบุคลากรสถาบนั 

หนว่ยงานดา้นการศกึษา 
3. สามารถแสวงหา ระดมทรพัยากร ดา้นตา่งๆ เพือ่พฒันาความเป็นเลศิในการ

จดัการศกึษา 
4. น าวธิปีฏบิตัทิ ีเ่ป็นเลศิมาใชใ้นการบรหิารจดัการครอบคลุมภารกจิทุกดา้นของ
โรงเรยีน 

1. มเีครอืข่ายสนบัสนุนจากสมาคม ชมรม องคก์รอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งท ัง้ภาครฐั     

และภาคเอกชน 

2. มสีถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาในระดบัเดยีวกนัเป็นเครอืขา่ยรว่มพฒันาทุกๆ 
ระดบั 

3. สถานศกึษาเป็นแหลง่ใหค้วามรูแ้ละบรกิารชุมชน รวมถงึการมสีว่นรว่มกบั
ผูป้กครองและชุมชนในการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

1. มกีารจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศพืน้ฐานทีค่รอบคลมุและสมบูรณ ์

2. จดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ ทนัสมยั ทนัตอ่การใชง้าน 
3. น าขอ้มูลและสารสนเทศไปใช้ในการบรหิารจดัการและการจดัการเรียน      

การสอน 

4. เผยแพรข่อ้มูลสารสนเทศ เกีย่วกบักจิกรรมในสถานศกึษาและผลการพฒันา
คณุภาพการศกึษา 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัชีว้ดัการบรหิารสถานศกึษาสูค่วามส าเร็จในมติขิองตา่งประเทศ 

ทีม่า : https://flippengroup.com/5-key-indicators-school-performance-2/ 

การบรหิารโรงเรยีนใหบ้รรลุผลส าเร็จสามารถพจิารณาจากตวัชีว้ดัผลการด าเนนิงานของโรงเรยีน          
ซึง่ม ี5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่

 

•นัก เ รียนมีแ รงจู ง ใจในการ เ รียนรู แ้ละสามารถน าความส า เ ร็ จมาสู่ตน เอง                
และโรงเรยีน 

ความส าเร็จของนกัเรยีน  

(Student Achievement)  

 

•โ ร ง เ รี ย นมี ร ะ เ บียบ วิ นั ยที่ เ ห ม าะสมท า ให ้ทั ้ง ค รู แล ะ นัก เ รี ย นมีค ว ามสุข                    
ครูไดรั้บความเคารพ และโรงเรยีนเป็นสถานทีป่ลอดภัย 

การประเมนิระเบยีบวนิยั             
และพฤตกิรรมการอยูร่ว่มกนั              

(Discipline Referrals)  

 

•การเขา้ชัน้เรยีนของนักเรยีนเพือ่เรยีนรูเ้ป็นสิง่ส าคญั เพราะกอ่ใหเ้กดิการเรยีนการสอน
และเป็นตวัก าหนดงบประมาณ 

อตัราการเขา้ช ัน้เรยีน  

(Attendance Rates)  

 

•การลาออกกลางคันของนักเรียนทีล่ดลง ส่งผลดตี่อโรงเรียน ชุมชน และนายจา้ง 
เพราะนักเรยีนจะมโีอกาสเรยีนตอ่ในระดับทีส่งูขึน้พัฒนาทักษะจ าเป็นเพือ่การท างาน 
และกอ่ปัญหาใหก้บัชมุชนลดลง 

อตัราการเรยีนจบ  

(Graduation Rates) 

 

•การลาออกจากโรงเรียนของครูลดลงส่งผลดีต่อนักเรียนในดา้นการเรียนรูแ้ละ
ความสมัพันธร์ะหว่างครูกับนักเรียน รวมถงึการสรา้งนวัตกรรมการเรยีนการสอนทีเ่ป็น
ประโยชนต์อ่โรงเรยีนและนักเรยีน 

ความพงึพอใจของคร ู 

(Teacher Satisfaction)  

ผูบ้รหิารด าเนนิการอยา่งไร? 
ในการพฒันาผลการด าเนนิงานของโรงเรยีนใหป้ระสบผลส าเร็จ 

สรา้งมาตรฐานทีส่งูข ึน้ 

(Setting even higher standards) 

เพิม่ระดบัความเขม้ขน้ทางวชิาการ 
(Adding new levels of               

academic rigor) 

วเิคราะหข์อ้มลูเพิม่ข ึน้ 
 (Analyzing more data) 

พฒันาใหค้รมูคีวามรบัผดิชอบมากขึน้  
(Holding teachers more 

accountable) 

ทดสอบนกัเรยีนใหบ้อ่ยขึน้  
(Even more student testing) 

คณุลกัษณะของผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธผิล 

ทีม่า: https://www.forbes.com/sites/nickmorrison/2013/12/30/the-eight-characteristics-of-effective-school-leaders/#175b390c9762 

1. คงเสน้คงวา คาดหวงัสงู และทะเยอทะยานเพือ่ความส าเร็จของนกัเรยีนทีต่นเองดแูล  

2. มองวา่ขอ้เสยีเปรยีบไมใ่ชอ่ปุสรรคสูค่วามส าเร็จ 

3. มุง่ปรบัปรงุการเรยีนการสอนอยา่งไมล่ดละ และรว่มพฒันาวชิาชพีกบับคุลากรทกุคน 

4. เกง่เร ือ่งการวดัประเมนินกัเรยีน มกีารตดิตามผลการประเมนิเป็นระยะ และสนบัสนุนนกัเรยีนเป็นรายบคุคล 

5. มองแบบองคร์วม พฒันานกัเรยีนทกุคนใหเ้กง่และมคีวามกา้วหนา้ 

6. ใหโ้อกาสกบันกัเรยีนแตล่ะคนในการเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรยีน 

7. สรา้งเครอืขา่ยการพฒันานกัเรยีนโดยรว่มกบัพอ่แม/่ผูป้กครอง ภาคเอกชน และชุมชน 

8. เขม้แข็งและกระตอืรอืรน้ในการประเมนิตนเอง และวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ปรบัปรงุกลยทุธใ์หช้ดัเจน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีศกึษา : ผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการบรหิารสถานศกึษา 
ใหป้ระสบความส าเร็จในมติขิองประเทศสงิคโปร ์

ผูน้ า 6E  

Education    
มอีดุมการณ ์
ความรู ้

ความสามารถ
ทางการศกึษา 

Envision 
มคีวามคดิ  
เพือ่พฒันา
วสิยัทศัน ์

Energize 
มพีลงั 
แรงจงูใจ
ขบัเคลือ่น       
สูเ่ป้าหมาย    
ในการท างาน 

Engage  

มสีว่นรว่ม     
ในการท างาน
รว่มกบัผูอ้ ืน่ 

Enable  

มคีวามรู ้
ความสามารถ 
สรา้งโอกาส    
ทีเ่ป็นไปได ้

Embrace  

สรา้งความเป็น
หนึง่อยา่ง   
กลมเกลยีว
  1. ออกแบบโครงสรา้ง

สถานศกึษา 

2. ปรบัปรงุสิง่อ านวยความ
สะดวกในการปฏบิตังิาน

ของครผููส้อน 

3. เป็นผูส้ง่เสรมิและ
เสรมิสรา้งสมรรถนะความ
เป็นมอือาชพีในการสอน 

4. ใหค้วามส าคญักบั          
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและ

พนัธมติร 

5. ใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี     
มสีว่นรว่มในกระบวนการ
ตดัสนิใจกบัสถานศกึษา 

สิง่ทีต่อ้งด าเนนิการ 

ทีม่า : http://www.nidtep.go.th/webnidtep2015/files/080359_1.pdf 

กรณีศกึษา : 7 เหตผุล “ฟินแลนด”์ มรีะบบโรงเรยีนและการศกึษาดที ีส่ดุในโลก 

1. ความใสใ่จต ัง้แต่
สถานที ่     

การออกแบบโรงเรยีนที่
สง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละการมี

สขุภาพทีด่ ี

2.การปรบัเปลีย่น        
เพือ่แกไ้ขปญัหา 

การปรับปรงุอาคารเรยีน         
เพือ่รองรับการแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้โดยไมร่บกวนบคุคล

รอบขา้ง 

3.การเรยีนการสอน    
แบบเปิดกวา้ง 

ไมม่กีารก าหนดหลักสตูร
ตายตัว ครสูามารถสอน
ผูเ้รยีนไดอ้ยา่งอสิระ 

4.สง่เสรมิการเรยีนรู ้
รว่มกนั 

นักเรยีนสามารถเรยีนคละ
ระดับชัน้และรายวชิา      
เพือ่แลกเปลีย่นศาสตร์
ความรูไ้ดด้ยี ิง่ขึน้ 

5.ความยดืหยุน่            
คอื ปจัจยัส าคญั 

มคีวามยดืหยุน่ในการจัดการ
เรยีนรูโ้ดยปรับเปลีย่นตาม
นวัตกรรมใหม่ๆ  ทีค่น้พบ 

6. มคีวามกลา้ทดลอง    
ส ิง่แปลกใหม ่

หัวใจส าคัญของการทีจ่ะ
ประสบความส าเร็จในดา้น
การศกึษา คอื กลา้ทีจ่ะลอง 

เพราะการเรยีนรูม้ไีด ้
หลากหลายรปูแบบ 

7.เห็นถงึส ิง่ท ีต่อ้งให้
ความส าคญั 

ฟินแลนดจ์ะใหค้วามส าคัญ
กบัการศกึษาทีจ่ะชว่ย

พัฒนาจติใจและท าใหรู้ส้กึ
สนุกไปกบัการเรยีนรู ้

ทีม่า : http://www.scholarship.in.th/7-reason-why-finland-designing-perfect-schools/ 


