
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพฒันาขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษากอ่นแตง่ต ัง้ใหม้แีละเลือ่นวทิยฐานะ
ผูอ้ านวยการและรองผูอ้ านวยการช านาญการพเิศษ (ระยะที ่67) 

ประสบการณก์ารบรหิารสถานศกึษาสูค่วามส าเร็จ 
วนัศกุรท์ ี ่15 มถินุายน 2561 เวลา 9.30-12.00 น. 

ณ หอ้ง 201 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 – IoTs) 

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 าเร็จจาก “เทศ” สู ่“ไทย” 

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 



 

สากล 
ยทุธศาสตรก์ารจดัการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร 

(1-อนบุาล / 2-สพฐ. / 3-อาชวีะ / 4-กศน.) 

 
ตวัชีว้ดัความส าเร็จ 

 

1. ความส าเร็จของนกัเรยีน 
(Student Achievement) 
นักเรยีนมแีรงจูงใจในการ

เรยีนรูแ้ละสามารถน า
ความส าเร็จมาสูต่นเอง และ
โรงเรยีน 

2. การประเมนิระเบยีบวนิยั             
และพฤตกิรรมการอยู่

รว่มกนั (Discipline 

Referrals)โรงเรยีนมรีะเบยีบ
วนัิยทีเ่หมาะสมท าใหท้ัง้ครู
และนักเรยีนมคีวามสขุ         
ครไูดร้ับความเคารพ และ
โรงเรยีนเป็นสถานทีป่ลอดภัย 

3. อตัราการเขา้ช ัน้เรยีน  

(Attendance Rates   
การเขา้ชัน้เรยีนของนักเรยีน
เพือ่เรยีนรูเ้ป็นสิง่ส าคัญ เพราะ
กอ่ใหเ้กดิการเรยีนการสอน
และเป็นตัวก าหนดงบประมาณ 

4. อตัราการเรยีนจบ  

(Graduation Rates) 
การลาออกกลางคันของ
นักเรยีนทีล่ดลง สง่ผลดตีอ่
โรงเรยีน ชมุชน และนายจา้ง 
เพราะนักเรยีนจะมโีอกาสเรยีน
ตอ่ในระดับทีส่งูขึน้พัฒนา
ทักษะจ าเป็นเพือ่การท างาน 
และกอ่ปัญหาใหก้ับชมุชน
ลดลง 

 

 
ยทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาหลกัสตูร กระบวนการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล 
1. ผลการประเมนิระดบัชาตใินระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐานจากการทดสอบระดับชาตมิคีา่เฉลีย่เพิม่ขึน้ (2) 
2. คา่คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดับชาต ิ(O-net/V-net/N-net) เพิม่ขึน้ (2, 3, 4)  
3. นักเรยีน นักศกึษาไดรั้บการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ (1, 2, 3, 4) 
4. อนัดับความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศดา้นการศกึษาของ IMD ดขีึน้กวา่ปีทีผ่า่นมา (1, 2, 3, 4)  
5. ผูเ้รยีนไดรั้บการสง่เสรมิและพัฒนาดา้นคณุธรรมจรยิธรรมทกุคน (1, 2, 3, 4)  
6. สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานผา่นการประเมนิตนเองระดับดขีึน้ไป/ดเียีย่ม (2, 3, 4)  
7. สถานศกึษาระดับอาชวีศกึษาน ารอ่งมกีารประเมนิคณุภาพภายในและภายนอกรว่มกนัดว้ยระบบออนไลน ์(3)  
 

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 ผลติ พฒันาคร ูคณาจารยแ์ละบคุลากรทางการศกึษา 
1. ผูบ้รรจเุขา้รับราชการครตูรงตามสาขาวชิาและภมูลิ าเนาของอตัราเกษียณ (1, 2, 3, 4)  
2. คร ูและบคุลากรทางการศกึษาทีเ่ขา้รับการพัฒนาใหเ้ป็นผูส้นับสนุนการเรยีนรู ้ผูก้ระตุน้แรงจงูใจ ผูส้รา้งแรง
บนัดาลใจ ผูใ้หค้ าปรกึษาและชีแ้นะผา่นเกณฑท์ีก่ าหนด (1, 2, 3, 4)  
3. ครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีไ่ดรั้บการพัฒนาตามมาตรฐานวชิาชพี (1, 2, 3, 4)  
4. ครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีม่คีวามพงึพอใจตอ่ระบบสวสัดกิารและการบรหิารงานบคุคล (1, 2, 3, 4)  
  

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ผลติและพฒันาก าลงัคน รวมท ัง้งานวจิยัทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ 

1. ความพงึพอใจของนายจา้งผูป้ระกอบการทีม่ตีอ่ผูส้ าเร็จการศกึษาระดับอาชวีศกึษา และระดับอดุมศกึษา (3)  
2. สดัสว่นผูเ้รยีนระดับมธัยมศกึษาตอนปลายประเภทอาชวีศกึษาตอ่สามญัศกึษา (45:55) (2, 3)  
3. จ านวนผูเ้รยีนทีเ่ขา้รว่มการจัดการศกึษาเชงิบรูณาการกบัการท างาน (สหกจิศกึษา) (3)  
4. จ านวนผูเ้รยีนมคีวามสามารถพเิศษไดรั้บการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (1, 2, 3, 4)  
5. รอ้ยละของผูเ้รยีนสายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยใีนสถาบนัอดุมศกึษา ระดับอนุปรญิญาถงึปรญิญาตร ี(2, 3)  
6. รอ้ยละเฉลีย่ของผูเ้รยีนในระบบทวภิาคทีีเ่พิม่ขึน้ (2, 3)  
7. รอ้ยละของผลงานวจิัย นวัตกรรม งานสรา้งสรรค ์สิง่ประดษิฐ ์ไดรั้บการเผยแพรต่พีมิพ ์(1, 2, 3, 4)  
8. รอ้ยละขององคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่ าไปใชห้รอืแกไ้ขปัญหาชมุชนทอ้งถิน่และสง่เสรมิสขุภาพของประชาชน 
(2, 3, 4)  
9. จ านวนเครอืขา่ยการผลติและพัฒนาก าลังคนกบัองคก์รทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ (1, 2, 3, 4)  

 

ประสบการณ์การบรหิารสถานศกึษาสูค่วามส าเร็จในหลากหลายมติ ิ

ประสบการณ์ 
การบรหิาร
สถานศกึษา 

ความส าเร็จ 



 

สากล 
ยทุธศาสตรก์ารจดัการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร 

(1-อนบุาล / 2-สพฐ. / 3-อาชวีะ / 4-กศน.) 

 

ตวัชีว้ดัความส าเร็จ 

 
5. ความพงึพอใจของครู  

(Teacher 

Satisfaction) 

การลาออกจากโรงเรยีนของ
ครลูดลงสง่ผลดตีอ่นักเรยีนใน
ดา้นการเรยีนรูแ้ละ
ความสัมพันธร์ะหวา่งครกูับ
นักเรยีน รวมถงึการสรา้ง
นวัตกรรมการเรยีนการสอนที่
เป็นประโยชนต์อ่โรงเรยีนและ
นักเรยีน 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 ขยายโอกาสการเขา้ถงึบรกิารทางการศกึษาและการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 
ตลอดชวีติ 
1. จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ของคนไทยอาย ุ15 – 59 ปี (1, 2, 3, 4)  
2. รอ้ยละของนักเรยีนตอ่ประชากรวัยเรยีนระดับมธัยมศกึษาตอนปลายอาย ุ15-17 ปี (2, 3, 4)  
3. รอ้ยละของก าลังแรงงานทีส่ าเร็จการศกึษาระดับมธัยมศกึษาตอนตน้ขึน้ไป (1, 2, 3)  
4. รอ้ยละของผูเ้รยีนการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดรั้บการอดุหนุนและการชว่ยเหลอืคา่ใชจ้า่ยในระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ตัง้แตร่ะดับอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐานมคีวามเหมาะสมกบัสภาวะทางเศรษฐกจิและสงัคมในปัจจบุนั (1, 2, 3)  
5. อตัราการเขา้เรยีนกอ่นประถมศกึษาตอ่ประชากรกลุม่อาย ุ3-5 ปี (1)  
6. จ านวนประชาชนทีเ่ขา้ถงึหลกัสตูร /สือ่/แหลง่เรยีนรูท้ีจั่ดการศกึษาในรปูแบบ Life Long Learning (1, 2, 3, 4)  
 

ยทุธศาสตรท์ ี ่5  สง่เสรมิและพฒันาระบบเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศกึษา 
1. คา่คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรวมของสถานศกึษาทีม่กีารจัดการเรยีนการสอน โดยใช ้DLIT (การพัฒนา
คณุภาพศกึษาทางไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ) และ DLTV (การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม) เพิม่ขึน้  
(1, 2, 3, 4) 
2. รอ้ยละของสถานศกึษาทีไ่ดรั้บบรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเร็วไมต่ า่กวา่ 30 Mbps (1, 2, 3, 4)  
3. จ านวนระบบฐานขอ้มลูกลางดา้นการศกึษาของประเทศทีท่ันสมยัเป็นปัจจบุนั (1, 2, 3, 4) 
 

ยทุธศาสตรท์ ี ่6 พฒันาระบบบรหิารจดัการและสง่เสรมิใหท้กุภาคสว่นมสีว่นรว่มในการจดั 
การศกึษา 

1. รอ้ยละของคะแนนการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงาน (1, 2, 3, 4) 
2. คา่คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดับชาต ิ(O-net/V-net/N-net)ในพืน้ทีจ่ังหวดั ชายแดนภาคใตเ้พิม่ขึน้ 
(2, 3, 4) 
3. รอ้ยละของผูเ้รยีน เยาวชน และประชาชนในพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใตท้ีไ่ดรั้บการพัฒนาศักยภาพหรอืทักษะ
ดา้นอาชพี สามารถมงีานท าหรอืน าไปประกอบอาชพีในทอ้งถิน่ได ้(1, 2, 3, 4) 
4. สดัสว่นผูเ้รยีนในสถานศกึษาทกุระดับของรัฐตอ่เอกชน (1, 2, 3, 4) 
5. จ านวนภาคเีครอืขา่ยทีเ่ขา้มามสีว่นรว่มในการจัดพัฒนาและสง่เสรมิการศกึษา (1, 2, 3, 4) 
6. จ านวนโรงเรยีนขนาดเล็กทีเ่ป็นเครอืขา่ยไดรั้บการบรหิารจัดการเพือ่เขา้สูโ่ครงการโรงเรยีนด ีใกลบ้า้น (2) 

ประสบการณ์การบรหิารสถานศกึษาสูค่วามส าเร็จในหลากหลายมติ ิ(ตอ่) 

ประสบการณ์ 
การบรหิาร
สถานศกึษา 

ความส าเร็จ 

ทีม่า:      https://flippengroup.com/5-key-indicators-school-performance-2/ 
 http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/47879-8626.pdf 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีศกึษา : คณุลกัษณะของผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธผิล 

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

1. คงเสน้คงวา คาดหวงัสงู และ
ทะเยอทะยานเพือ่ความส าเร็จของ

ผูเ้รยีน 

2. มองวา่ขอ้เสยีเปรยีบไมใ่ชอ่ปุสรรค   
สูค่วามส าเร็จ 

3. มุง่ปรบัปรงุการเรยีนการสอน      
และรว่มพฒันาวชิาชพีกบับคุลากร   

ทกุคน 

4. เกง่เร ือ่งการวดัประเมนินกัเรยีน      
มกีารตดิตามผลการประเมนิเป็นระยะ 
และสนบัสนนุผูเ้รยีนเป็นรายบคุคล 

5. มองแบบองคร์วม พฒันาผูเ้รยีน   
ทกุคนใหเ้กง่และมคีวามกา้วหนา้ 

6. ใหโ้อกาสกบัผูเ้รยีนแตล่ะคนในการ
เรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรยีน 

7. สรา้งเครอืขา่ยการพฒันาผูเ้รยีน
โดยรว่มกบัพอ่แม/่ผูป้กครอง 
ภาคเอกชน และชุมชน 

8. เขม้แข็งและกระตอืรอืรน้ในการ
ประเมนิตนเอง และวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่

ปรบัปรงุกลยทุธใ์หช้ดัเจน 

กรณีศกึษา : ประสบการณ์การบรหิารสถานศกึษา 

ทีม่า: https://prezi.com/voy-e9l4cl3n/presentation/ 

ฟินแลนด ์ ไทย 

การเรยีนการสอน : เนน้การคดิวเิคราะห ์ 

และการลงมอืปฏบิตั ิ

เร ิม่เขา้เรยีน: อาย ุ7 ปี 

การเรยีน : เรยีนไมเ่กนิวนัละ 5 ช ัว่โมง เนน้วชิา
ทศันศลิป์ งานฝีมอื ดนตร ีภาษาและวรรณกรรม 

จ านวนนกัเรยีน: 12-20 คนตอ่หอ้ง 

ตวัชีว้ดั: ไมม่เีกรดเฉลย ใชพ้ฒันาการของเด็ก      
และการจบหลกัสตูรเป็นตวัชีว้ดั 

การสอบ : ไมใ่ชข้อ้สอบกลางในการวดัระดบั 

จ านวนคร:ู เพยีงพอ ดแูลเด็กไดท้ ัว่ถงึ 

ไมต่อ้งท าหลายหนา้ที ่ 

การเรยีนการสอน : เนน้การทอ่งจ า                      
เรยีนจากทฤษฎเีป็นหลกั  

เร ิม่เขา้เรยีน: อาย ุ3-4 ปี 

การเรยีน : เรยีนวนัละ 7-8 ช ัว่โมง                         
เนน้วชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

จ านวนนกัเรยีน: มากกวา่ 20 คนตอ่หอ้ง  

ตวัชีว้ดั: เกรดเฉลีย่ 

การสอบ: ใชข้อ้สอบกลางในการวดัผลนกัเรยีน 

จ านวนคร:ู นอ้ย ดแูลเด็กไมท่ ัว่ถงึ                         
ตอ้งท างานหลายหนา้ที ่

VS 


