
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมผูบ้รหิารสถานศกึษาจงัหวดันครสวรรค ์

ความเคลือ่นไหวทางการศกึษา 

จากนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารสูก่ารปฏบิตั ิ
วนัพฤหสับดทีี ่5 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.30-15.30 น. 

ณ อาคารหอประชุมเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา มหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยั 

วทิยาเขตนครสวรรค ์(พทุธอทุยานฯ) อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์ 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์  
ประธานที่ปรึกษาส านกังาน ก.ค.ศ.   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.นครสวรรค์ 
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์คุรุสภา ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สกสค. 
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
อาจารย์พิเศษสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง 

 
 

ทีม่า: http://www.moe.go.th/websm/2016/dec/504.html 

 

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี: 
ยทุธศาสตรน์ าไทยกา้วผา่น 
ความทา้ทายโลกในอนาคต 

ยุทธศาสตรช์าต ิ 20 ปี อนาคต

ประเทศไทย เพือ่ความม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื 

เป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวติ 

สรา้งรายไดร้ะดับสงู  เป็นประเทศพัฒนาแลว้ 

และสรา้งความสขุของคนไทย สงัคมมคีวาม

ม ัน่คง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศ

สามารถแขง่ขนัไดใ้นระบบเศรษฐกจิ 

ทีม่า: http://plan.vru.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/แผนชาต-ิ20-ปี-1.pdf 

1. ยดึถอื
ประชาชนเป็น
ศนูยก์ลาง 

2. พฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนื 

3. แกป้ญัหา
ตามแนวทาง
สนัตวิธิ ี

4. ปฏริูปที่
กวา้งขวางและ
ลกึซึง้ในทกุมติ ิ

5. แผนงาน
โครงการทีเ่ป็น

รูปธรรม 

6. สรา้งความ
เขม้แข็งให้

ประเทศชาตแิละ
ประชาชน 

7. วางรากฐาน
ของประเทศ 

8. สรา้งความรกั 
ความสามคัค ี
และความ
ปรองดอง 

9. สรา้ง
ความหวงัและ

ศรทัธา 

10. สรา้งความ
เทา่เทยีมกนั  
ทางสงัคม  

11. สรา้ง
ประเทศไทยให้
เป็นนติริฐั 

12. ยกระดบั
คณุภาพชวีติ
ของทรพัยากร

มนุษย ์

13. ป้องปราม 
และปราบปราม
การทจุรติ
คอรร์ปัช ัน่ 

14. เสรมิสรา้ง
ศกัยภาพระบบ
ราชการไทย 

15. รกัษา
ความสมัพนัธ ์
อนัดกีบัทกุ
ภูมภิาค         

16. ให้
ความส าคญักบั
ประเทศอาเซยีน 

17. กระชบั
ความสมัพนัธ ์
เป็นหว่งโซ่
เดยีวกนั 

18. ขยายความ
รว่มมอืกบั

ประเทศทีก่ าลงั
พฒันา              

19. สรา้ง
ประชาธปิไตยที่

ถกูตอ้ง 

20. สรา้ง
การเมอืงทีเ่ป็น

ระบอบ
ประชาธปิไตย 

21. ปฏริูประบบ
เศรษฐกจิของ

ประเทศ              
สูไ่ทยแลนด ์4.0 

แนวทางการบรหิารประเทศของรฐับาล 21 ขอ้ ตามวสิยัทศัน ์“ม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื” 

การศกึษาไทย : ระดบัชาตถิงึกระทรวงศกึษาธกิาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอ้ านวยการสถานศกึษา : จากนโยบายบรหิารสูก่ารปฏบิตั ิ

ทีม่า: http://www.moe.go.th/websm/2016/dec/523.html 

การประยกุตใ์ชน้โยบายของ รมว.ศธ. ‘นพ.ธรีะเกยีรต ิเจรญิเศรษฐศลิป์’ 
สูก่ารปฏบิตั ิ

 

 

 

 

1 
การนอ้มน าแนวพระราชด าร ิ

และพระบรมราโชบายดา้นการศกึษา 
รัชกาลที ่10 
1) สง่เสรมิใหนั้กเรยีนมทัีศนคตทิีถ่กูตอ้ง 
2) การศกึษาตอ้งมุง่สรา้งอปุนสิยัทีม่ั่นคงเขม้แข็ง 
รัชกาลที ่9  
1) นักเรยีน – สอนใหม้นี ้าใจ เป็นพลเมอืงด ีฯลฯ  
2) คร ู- คัดเลอืกครแูละพัฒนาครกูอ่น ปลกูจติส านกึโดยใช ้

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ฯลฯ 

2 
การด าเนนิการตามแผนยทุธศาสตร ์

ระยะ 20 ปี  

(2560-2579) 
“ประเทศมคีวามมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยนื เป็นประเทศพัฒนาแลว้ 

ดว้ยการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

3 
ความโปรง่ใสทีส่ดุในประวตัศิาสตร ์ 

และ Anti-corruption 

4 
เตรยีมพฒันาโรงเรยีน ICU  

ท ัว่ประเทศตามแนวทาง  

School Improvement Project 

ปฏริปูการศกึษาทีเ่ป็นรปูธรรม 

1) ใหค้วามส าคญักบันักเรยีน  

2) เนน้ใหเ้ด็กท ากจิกรรมกลุม่ 

- นโยบายลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ้

- รูปแบบการเรียนการสอนที่กระตุน้ใหเ้ด็ก
กระตือรือรน้ที่จะเรียน (Active Learn) และครู

กระตอืรอืรน้ทีจ่ะสอน (Active Teach) 

3) ตระหนักถงึความส าคัญของครู ปรับหลักเกณฑแ์ละ

วธิกีารในการเลือ่นวทิยฐานะของครู 

ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา 6 ดา้น 
1) สรา้งความมั่นคง 

2) สรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 

3) ลงทนุในทรัพยากรมนุษย ์

4) สรา้งโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลือ่มล ้า

ทางสงัคม 

5) สรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกับ

สิง่แวดลอ้ม 

6) ปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

ยคุนีเ้นน้ความโปรง่ใส และการ
ตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

1) “จะไมม่ใีตโ้ต๊ะ หลงัโต๊ะ หลังบา้น ตามน ้าใดๆ 
ทัง้ส ิน้” 

2) สรา้งเด็กใหเ้กลยีดการโกงหรอืเตบิโตขึน้มากบั
ความไมโ่กง 

เนน้การปฏริปูหอ้งเรยีนและ          
การท างานทีเ่ป็น “รปูธรรม” 

1) สพฐ. คดัเลอืกโรงเรยีนทีม่สีภาพแย่ทีส่ดุหรอืตัง้อยูใ่น

พืน้ทีห่า่งไกล โดยผูอ้ านวยการและครูวนิจิฉัยปัญหา
ร่วมกนั จัดท าแผนหาแนวทางแกไ้ขปัญหา เมือ่โรงเรยีน

พน้จากสภาพ ICU ผูอ้ านวยการจะไดเ้ลือ่นขัน้ตามความดี
ความชอบ  

2) ผูบ้รหิารตอ้งลงไปดอูยา่งจรงิจัง 

3) ยกเลกิการใชห้ลักเกณฑเ์ดยีวกับโรงเรยีนทกุแหง่  

 (One Size Fits All) 



 

 

 

    

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

การบรหิารจดัการ 
1. การบรหิารนโยบาย (Policy) 

2. การบรหิารอ านาจหนา้ที ่(Authority) 
3. การบรหิารคณุธรรม (Morality) 

4. การบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคม (Society) 

5. การวางแผน (Planning) 
6. การจัดการองคก์ร (Organizing) 

7. การบรหิารทรัพยากรมนุษย ์(Staffing) 
8. การอ านวยการ (Directing) 

9. การประสานงาน (Coordinating) 
10. การรายงาน (Reporting) 

11. งบประมาณ (Budgeting) 

 
 

 

การบรหิารตามสถานการณ์ 

ทีม่ปีระสทิธภิาพ (Contingency Theory) 

สถานการณ์ปจัจบุนัทีห่ลากหลาย 

สภาพแวดลอ้มภายนอก 

- ดา้นการปฏบิตักิาร ไดแ้ก่ แผนการปฏิบัติตามสถานการณ ์
แผนการใหบ้รกิารตามสถานการณ ์ 

- ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก ่แผนการสือ่สาร แผนพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ดา้นการอ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ แผนทรัพยากรมนุษย ์
แผนการรักษาความปลอดภัย ความเสี่ยง แผนการพัฒนาการ

ปฏบิตังิานและการใหก้ารบรกิาร  

-  
 

- ไมม่เีทคนคิการบรหิารจัดการทีด่ทีีส่ดุ (No best management technique) 

- ไมม่แีนวทางการบรหิารจัดการทีด่ทีีส่ดุ (No best way to manage) 

- ไมม่หีลกัการท างานใดทีใ่ชไ้ดต้ลอดเวลา (No principle work all the time) 

- ทุกอย่างขึน้อยู่กับสถานการณ์ (It all depends on the situation) ซึง่จะเป็นตัว
ก าหนดการตัดสนิใจ และรปูแบบการบรหิารจัดการทีเ่หมาะสม 

จ าแนกตวัแปร
สถานการณภ์ายใต้

เง ือ่นไขตา่งๆ  

วเิคราะห์
สถานการณ ์

โอกาสของ
สภาพการณท์ีก่ าลงั

ประสบ 

ตรวจสอบศกัยภาพ
และทรพัยากรทีม่อียู ่ 

ประสบการณ์และทกัษะของผูน้ า (ภาวะผูน้ า) 
- ทักษะการจัดการความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคล  - มคีวามผูกพันกบัองคก์รและมเีป้าหมายทีต่อ้งการ 

- มคีวามอดทน      - มแีรงบนัดาลใจ       - มคีวามเชือ่มั่นในตนเอง 

การตดัสนิใจ         

ทีถ่กูตอ้ง        

รวดเร็ว       

โดยใชศ้าสตร ์

และศลิป์    

ทกัษะ       

ความเป็นผูน้ า 

การบรหิารจดัการขอ้มลูขา่วสาร 
การเรยีนรู ้

Learning 

ความรู ้

Knowledge 

การกระท า 

Acting 

การแลกเปลีย่น 

Sharing 

ความคดิ 

Concepts 

ทรพัยส์นิทางปญัญา 

Assets 

 

ฆ 

สภาพแวดลอ้มภายนอก 
- โครงสรา้งทางสงัคม 

- ลักษณะและระดับของขอ้จ ากัดทางการเมือง      
และกฎหมาย 

คณุลกัษณะองคก์ร 
- วฒันธรรมขององคก์ร 

- ความเพยีงพอของทรัพยากร 
- รปูแบบความสมัพันธข์องบคุลากร 

 

 “การบรหิารตามสถานการณ”์ เพือ่การตดัสนิใจทีถ่กูตอ้ง  

  องคป์ระกอบของการตดัสนิใจในสถานการณ์ 

“การบรหิารตามสถานการณ”์ : เทคนคิการบรหิารจดัการใหเ้กดิประสทิธผิล 

แผนการบรหิารตามสถานการณ์ 

 “ผูอ้ านวยการสถานศกึษา” พฒันาตนอยา่งไร? ใหเ้ขา้ถงึการบรหิารตามสถานการณ์ 

 

ประการแรก คอื ทกัษะในการวเิคราะหค์วามเปลีย่นแปลงและประเมนิความเสีย่ง
อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมท ัง้ตอ้งแข็งแกร่งพอทีจ่ะฟ้ืนจากความผดิพลาดไดอ้ย่าง

รวดเร็ว      

ประการที่สอง  คือ  การปร ับตวัให้เข้ากบัสภาพเศรษฐกิจ  และสงัคมที่
เปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เนือ่งซึง่เมือ่เกดิวกิฤตการณต์า่งๆ  

ประการทีส่าม คอื มรีูปแบบการสือ่สารทีเ่ขา้ถงึไดท้ ัง้คนรุน่เกา่  และคนรุน่ใหม ่ 

ประการทีส่ ี ่คอื  ความสามารถในการคดิคาดการณ์ท ัง้ระยะส ัน้และระยะยาว  

การหม ัน่เรยีนรู ้

ความยดืหยุน่ 

คณุลกัษณะพืน้ฐาน 
คณุลกัษณะผูน้ า 

“สถานการณ์” : 
 งานทีต่อ้งตามใหท้นั 



 

ผูอ้ านวยการสถานศกึษาในยคุ Thailand 4.0 

 

เป้าหมายสงูสดุ “คนไทย 4.0”   

คอื คนไทยทีม่ปีญัญาเฉยีบแหลม มทีกัษะทีเ่ห็นผล มสีขุภาพทีแ่ข็งแรงและจติใจทีง่ดงาม 

คณุสมบตัพิเิศษของผูอ้ านวยการสถานศกึษายคุ Thailand 4.0 

คณุสมบตัขิ ัน้พืน้ฐานของ
ผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

การบรหิารเชงิกลยุทธ ์ การจดัการความเสีย่ง การตดัสนิใจ การเป็นผูน้ าเชงิวชิาการ 

 ผูอ้ านวยการ

สถานศกึษา 

การคดิรเิร ิม่ส ิง่ใหมอ่ยา่ง
สรา้งสรรค ์

การบรหิารคน ความใสใ่จ
ตอ่บุคคลและสมาชกิ 

การมคีวามยดืหยุน่     
และปรบัตวั 

การสรา้งเครอืขา่ย 

นกัวจิยั/นกัประดษิฐ/์ 

นกันวตักรรม 
สรา้งนวตักรรมทีข่ายได ้

มคีวามคดิสรา้งสรรค ์     

เพือ่เพิม่มูลคา่ 

มทีกัษะความรูด้า้น ICT 

และสามารถประยุกตไ์ด ้

คนไทยแบบ Global Thai 

มคีวามภมูใิจในความเป็นไทย 
แตม่คีวามคดิทีเ่ป็นสากล 

คนไทยแบบ Digital Thai 

สามารถด ารงชวีติ เรยีนรู ้
ท างาน และท าธรุกจิได ้      

ทัง้ในโลกจรงิและโลกเสมอืน 

คนไทยทีม่ ี

ความรูแ้ละทกัษะสงู 

มคีวามสามารถในการรังสรรค์
นวตักรรม 

คนไทยทีม่จีติสาธารณะ
เกือ้กลู แบง่ปัน และรับผดิชอบ

ตอ่สว่นร่วม 

SMART TEACHER 

SMART STUDENT 

SMART COMMUNITY 

S: Strategic 

vision   
มวีสิัยทัศน ์

M: Manage 

intelligence 
มพีฒันาศกัยภาพมนุษย ์

A: Architect 

organization 
competencies 
การวางโครงสรา้ง
พืน้ฐานเพือ่จัดการ

ความรู ้

R: Realign 

win-win 

learning 
system 

สรา้งระบบการเรยีนรู ้
ในองคก์ร 

T: Transform 
the right 

culture  
มกีารสรา้งวัฒนธรรม

ทีเ่กือ้กลู 

S: Solving 
ทักษะในการแกไ้ข

ปัญหา  

M: Moral  
มจีรยิธรรม 

A: Active  
มคีวามกระตอืรอืรน้ 

R: Relation  
มทีักษะดา้นการสรา้ง

ความสัมพันธ ์

T: Teaching  
ทักษะ 

ดา้นการสอนงาน      

S: Skill  
การมทีักษะความรู ้

M: Management 
ความสามารถในการ

บรหิารจัดการ 

A: Attitude 
เจตคตคิวามเป็นครู 

R: Resource  
แหลง่ทรพัยากร

ความรู ้     

T: Technology 
มคีวามรูด้า้น
เทคโนโลย ี       

คณุสมบตัขิ ัน้พืน้ฐานของ
ผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

ไอควิไมต่ า่กวา่ 

100  
ใน 5 ปี 

70% มคีะแนน 

EQ ไมต่ า่กวา่

มาตรฐาน  
ใน 5 ปี 

คะแนน PISA 

ตดิอนัดบั          

1 ใน 10 
ใน 20 ปี 

ดชันมีนุษยต์ดิ

อนัดบั 1 ใน 50 

ใน 10 ปี 

เพิม่คณุภาพ

ฝีมอืแรงงาน 

500,000 คน 
ใน 5 ปี 

มมีหาวทิยาลยัตดิ
อนัดบั 1 ใน 100 
จ านวน 5 แหง่ 
ใน 20 ปี 

นกัวทิยาศาสตร์
ไทยไดร้บัรางวลั
โนเบลอยา่งนอ้ย 

1 คน 
ใน 20 ปี 


