
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมหลกัสตูรพฒันาขา้ราชครกูอ่นแตง่ต ัง้ใหม้ ี

และเลือ่นวทิยฐานะผูอ้ านวยการและรองผูอ้ านวยการช านากการพเิษ (รระยะที(่ 6) 

การบรหิารสถานษกึ าเชงิกลยทุธ ์
วนัพฤหสับดทีี(่(20((กรกฎาคม(พ.ษ.(2 60(เวลา(9.00-10.30(น. 

ณ(หอ้ง(301(อาคาร(บณัฑติวทิยาลยั((มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาการศึกษา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานท่ีปรึกษาส านักงาน ก.ค.ศ. 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ.นครสวรรค ์ อุปนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี ประธานท่ีปรึกษาสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 

บทบาทหนา้ทีข่องผูอ้ านวยการ
สถานษกึ า(:(อดตี(ปจัจบุนั(และอนาคต 

ทีม่า(:(http:/www.nakorntritrung.ac.th/nitibukkon.htm 
https://www.thoughtco.com/role-of-principal-in-schools-3194583 

 

 วชิาการ 

 งบประมาณ 

 บคุคล 

 ท ัว่ไป 

อดตี 

 ผูน้ าโรงเรยีน(รSchool leader) 

 ผูร้กั าระเบยีบวนิยัของผูเ้รยีน(รStudent discipline) 

 ผูป้ระเมนิ(รTeacher evaluator) 

 การพฒันา(การด าเนนิงาน(และการประเมนิ(

รDeveloping, implementing, and evaluating) 

 การทบทวนนโยบายและกระบวนการภายใน(

รReviewing policies and procedures) 

 การก าหนดตาราง(รSchedule setting) 

 การปกครองและชุมชนสมัพนัธ(์รGovernance and 

community relations) 

 การมอบหมายงาน(รDelegating) 

ปจัจบุนั 

สู(่อนาคต 

บรหิารงาน 

บทบาทหนา้ทีข่องรองผูอ้ านวยการสถานษกึ า 

1. พฒันาการเรยีนรูแ้ละหลกัสตูร 

2. ประเมนิผลการด าเนนิงานอยา่งมอือาชพี 

3. ควบคมุการบรหิารจดัการ และก าหนดทศิทางท ัง้ดา้นการสอนและการจดัสรรบุคลากรของ
สถานศกึษา 

4. ควบคมุและจดัสรรทรพัยากรดา้นการเงนิของสถานศกึษา 

5. จดัท าและบ ารุงรกัษาระบบงานขององคก์ร เชน่ ขอ้มูลนกัศกึษา/อาจารย ์การจดัซือ้จดัจา้ง 

6. จดัใหม้กีารรกัษาความปลอดภยัภายในโรงเรยีน อาท ิอาคารเรยีนและทรพัยส์นิตา่ง ๆ  

7. พฒันาและรกัษาความสมัพนัธก์บั  ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัสถานศกึษาทกุกลุม่  

ดดัแปลงจาก:(http://www.clarevec.ie/uploads/file/Ennistymon%20Deputy%20Principal%20 

Job%20Description%20and%20Person%20Specification%20%20June%2009.pdf 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ทกั ะส าคกัของผูบ้รหิาร(รThe Skills Leaders Need) 

สรา้งแรงบนัดาลใจและ
แรงจงูใจใหผู้อ้ ืน่ (Inspires 

and motives others) 

มคีวามซือ่สตัยแ์ละจรงิใจ 
(Displays high integrity 

and honesty) 

รูจ้กัแกไ้ขและ  
วเิคราะหป์ญัหา 

(Solves problems and 
analyzes issues) 

ขบัเคลือ่นไปสูผ่ลลพัธ ์
(Drives for results) 

การสือ่สารทีท่รงพลงัและ
ครบถว้นสมบรูณ ์
(Communicates 
powerfully and 

prolifically) 

สรา้งความรว่มมอืและ 
สง่เสรมิการท างานเป็นทมี 
(Collaborates and 

promotes teamwork) 

สรา้งความสมัพนัธ ์ 

(Builds relationships) 

มคีวามเชีย่วชาญทางวชิาการ
หรอืวชิาชพี (Display 

technical or professional 
expertise) 

มมีมุมองทีก่วา้งไกล 
ดา้นยทุธศาสตร ์ 

(Displays a strategic 
perspective) 

พฒันาผูอ้ ืน่ 

(Develops others) 

มคีวามคดิรเิร ิม่สรา้งสรรค ์
(Takes initiative) 

มคีวามคดิเชงินวตักรรม 
(Innovates) 

เป็นผูน้ าความเปลีย่นแปลง 
(Champions change) 

เชือ่มตอ่กบัโลกภายนอก 
(Connects the group to 

the outside world) 

ก าหนดเป้าหมายทีช่ดัเจน 
(Establishes stretch 

goals) 

มกีารพฒันาตนเอง        
อยา่งตอ่เนือ่ง  

(Practices self-
development) 

มคีวามรบัรูไ้ว 

(Sensitivity skill) 

มกีารปรบัตวั 

(Adjustment skill) 

สรา้งความสมัพนัธ ์      
ระหวา่งบคุคล 

(Interpersonal skill) 

มคีณุธรรมจรยิธรรม 

(Ethical-moral skill) 

ทีม่า(:(https://www.oecd.org/site/eduistp2012/49850576.pdf 
          http://www.geraldaungst.com/2012/03/21st-century-administrators-new-roles-new-responsibilities/( 
          https://gbr.pepperdine.edu/2010/08/management-skills-for-the-21st-century/ 
             https://hbr.org/2014/07/the-skills-leaders-need-at-every-level 

  

การบรหิาร(คอือะไร? 

การบรหิาร(รadministration)(หมายถงึ(ช่วยเหลอื(รassist)(หรอือ านวยการ(รdirect)((โดยบางคร ัง้เรยีกวา่(

การบรหิารจดัการ(หมายถงึ(การด าเนนิงาน(หรอืการปฏบิตังิานใด(ๆ(ของหนว่ยงานภาครฐั(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) และการ
คดิลว่งหนา้ 
(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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

การวดั 

และตวัชีว้ดั 
(Measures & 

Scorecards) 

ความคดิรเิร ิม่ 
รายการ               

และการลงทนุ 
(Initiatives,   
programs & 

Investments) 

ควบรวมกจิการและ

การขายกจิการ 
(Mergers, 

Acquisitions 
&Divestitures) 

การสรา้งแรงจงูใจ 
(Incentives) 

ตรวจสอบและ

ประเมนิผล 
(Review & 
evaluation) 

การตดัสนิใจเชงิกลยทุธ ์
Strategic Decisions 

 

 การสรา้งความไดเ้ปรยีบใน
การแขง่ขัน(Competitive 
advantage) 
กลยทุธก์ารแขง่ขันทั่วไป
(Generic strategy) 
บรหิารการลงทนุ(Portfolio 
management) 

 ขอบเขตทางภมูศิาสตร ์
(Geographic scope) 

 ก าหนดต าแหน่งทางการ

ตลาด (Market positioning) 
 หว่งโซแ่หง่คณุภาพ (Value 

chain) 
 ความสามารถหลักของ
องคก์ร (Core competence) 

 

การควบคมุ 
และขอ้เสนอแนะ 

(Control & Feedback) 

เครือ่งมอืในการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธส์ูค่วามเป็นเลษิ 

ผลผลติ 
(OUTPUTS) 

ผลลพัธ ์
(OUTCOMES) 

ผลสมัฤทธิ ์
(RESULTS) 

 

 

 

 

คอื การบรหิารแบบมุ่งผลสัมฤทธิห์รือผลการปฏบิัตงิานเป็นหลัก โดยมกีารวัดผลการ

ปฏบิตังิานดว้ยตัวชีว้ัดอยา่งเป็นรปูธรรม เพือ่ใหบ้รรลวุัตถปุระสงคท์ีตั่ง้ไว ้ 

Result Based 

Management 

-(RBM 

 

ผลผลติ 
(OUTPUTS) 

ผลลพัธ ์
(OUTCOMES) 

ผลสมัฤทธิ ์
(RESULTS) 

 

 

 

 

คอื ระบบการบรหิารงานและประเมนิผลท่ัวทัง้องคก์ร และไม่ใชเ่ฉพาะระบบการวัดผล

เพยีงอยา่งเดยีว โดยผา่นมมุมองทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก ่

 มมุมองดา้นการเรยีนรูแ้ละการเตบิโต                 
(The Learnning and Growth Perspective) 

มมุมองดา้นกระบวนการท างานภายในองคก์ร       
(The Business Process Perspective) 

มมุมองดา้นลกูคา้                                                                
(The Customer Perspective) 

มมุมองดา้นการเงนิ                                         
(The Financial Perspective) 

 คือ เกณฑค์ุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนนิการที่เป็นเลศิ (Education Criteria for Performance 

Excellence) เป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National 

Quality Award ที่เป็นตน้แบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ(TQA) เกณฑ ์EdPEx คอืกรอบที่ท าใหม้อง/ คดิและ

บรหิารองคก์รในเชงิระบบ  (มองทกุระบบเชือ่มโยงกนั) และชว่ยในการพัฒนาองคก์รอยา่งกา้วกระโดดและยั่งยนืจาก

จดุเนน้ทีเ่ป็นเรือ่งหลักขององคก์รจรงิๆ 

EdPEx 

Balanced 

Scorecard 



 

 

อนัดบั ประเทษ 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  สหราชาอาณาจักรประกอบดว้ยสก๊อตแลนด์ เวลส์ ไอร์แลนด์เหนือ และอังกฤษ  

ซึง่แตล่ะรัฐบาลจะจัดการศกึษาเป็นของตนเอง 
 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 ์  รัฐจัดการศกึษาระดับประถมศกึษาและมธัยมศกึษาไดด้ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีษกึ า:(ประเทษทีม่รีะบบการษกึ าดทีีส่ดุของโลก(2016 

จากผลการจดัอนัดบัระบบการษกึ าของประเทษท ัว่โลกของเพียรส์นัเอ็ดดูเคช ัน่(พบว่าระบบ

การษกึ าทีด่ที ีส่ดุของโลก(10(อนัดบั(ในปี(2016(ไดแ้ก ่

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

กรณีษกึ า(:(การบรหิารสถานษกึ า(“ฟินแลนด”์ 

1. รฐัหรอืสว่นกลาง 
มหีนา้ทีเ่พยีงก าหนด

นโยบาย โดย
รายละเอยีดเป็นหนา้ที่

ของทอ้งถิน่และ
สถานศกึษาทีจ่ะพัฒนา

ร่วมกนั 

2. การให้
ความส าคญักบัครูวา่
เป็นบุคคลส าคญัทีส่ดุ 
มกีารคดัเลอืกคนเกง่   
มาเป็นครู การให ้
ความส าคญักบัการ

พัฒนาครู 

3. การใชง้บประมาณ
อยา่งคุม้คา่   

4. การประเมนิผล      
ทีเ่นน้การให้

ความส าคญัตอ่การ
พฒันาการของ

ผูเ้รยีนมากกวา่การ
แขง่ขนั  

5. การใหท้อ้งถิน่
รบัผดิชอบการศกึษา
ข ัน้พืน้ฐานและให้
อสิระแกส่ถานศกึษา  

6. การสนบัสนุนของ
รฐัดา้นวฒันธรรม 

การอา่น               

7. การเปิดโอกาสให้
พอ่แมผู่ป้กครอง       
มสีว่นรว่มในการ      
ใหข้อ้มูลในการ
ประเมนิผูเ้รยีน  

8. การไมเ่นน้การ
แขง่ขนั แตใ่หเ้ป็น   

ไปตามพัฒนาการของ
ผูเ้รยีน 

9. รูปแบบการบรหิาร
จดัการสถานศกึษา 
และการศกึษาข ัน้
พืน้ฐาน อยูใ่นความ
รบัผดิชอบของ

องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  

10. รูปแบบการ
บรหิารจดัการทีเ่ป็น
แบบความรว่มมอื  


