
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมหลกัสตูรพฒันาขา้ราชครกูอ่นแตง่ต ัง้ใหม้ ี

และเลือ่นวทิยฐานะผูอ้ านวยการและรองผูอ้ านวยการช านากการพเิษ (รระยะที(่ 6) 

กลยทุธก์ารบรหิารสถานษกึ าสูอ่าเซยีน 
วนัพฤหสับดทีี(่(20((กรกฎาคม(พ.ษ.(2 60(เวลา(10.4 -12.00(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 

 
 

กรอบการบรหิารการเรยีนรูข้องสถานษกึ าไทยสูอ่าเซยีน 

ยทุธศาสตรห์ลกัดา้นอาเซยีนศกึษาของชาต ิ

การมสีว่นรว่ม (Participation) การบรูณาการ (Integration) การเรยีนรู ้(Learning) 

เกณฑใ์นการด าเนนิการ 

บรูณาการ
เขา้สู่

ระบบงาน 

ด าเนนิงาน

ครบวงจร 
ครอบคลมุ  

ทกุสว่น 

มปีจัจยั 

พืน้ฐาน      
เอ ือ้อ านวย 

กระตุน้

สง่เสรมิ
พฒันาตนเอง 

เขา้ใจ 

ยอมรบั          
มสีว่นรว่ม 

การบรหิาร
จดัการ 

การจดั  

การเรยีน
การสอน 

กจิกรรม
ชุมชน
สมัพนัธ ์

กจิกรรม
สง่เสรมิ   

ในโรงเรยีน 

เป้าหมาย 

ธรรมนูญโรงเรยีน 

คณะกรรมการสถานศกึษาข ัน้พืน้ฐาน 

แผนระยะยาวและแผนปฏบิตังิาน 

ระบบงานและภาระงานของฝ่ายตา่งๆ 

การพฒันาบคุลากร 

การนเิทศและประเมนิภายใน 

การสรา้งแรงจงูใจ 

อาคาร สถานที ่อปุกรณ์ 

การสือ่สารสมัพนัธ ์

กรอบหลกัสตูร 

แผนการสอน 

ความรูด้า้นอาเซยีน 

กระบวนการเรยีนการสอน 

การใชส้ ือ่และเทคโนโลย ี

การวดัและประเมนิผล 

การจดัสภาพหอ้งเรยีน 

การนเิทศตดิตาม 

การพฒันาบคุลากร 

กจิกรรมรว่มกบัผูป้กครอง 

กจิกรรมรว่มกบัชุมชน 

กจิกรรมรว่มกบัหนว่ยราชการ 

กจิกรรมรว่มกบัองคก์รทางสงัคม 

ศนูยส์ง่เสรมิการเรยีนรูอ้าเซยีน 

กจิกรรมประจ าวนั 

กจิกรรมประจ าภาคการศกึษา 

กจิกรรมในวนัส าคญั 

กจิกรรมนอกหลกัสตูร 

ทีม่า(: http://pathomnakhon.org/nites/asean/re_asean/ASEAN%20section3.pdf 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การษกึ าไทย(: กา้วตอ่ไปอยา่งไร?(ในบรบิทอาเซยีน 

ประชาคมอาเซยีน 
ASEAN Community 

(AC) 

ประชาคมการเมอืงและความม ัน่คงอาเซยีน  

(APSC) 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  

(AEC) 

ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน  

(ASCC) 

1. ขาดหลกัสูตรทีเ่กีย่วกบัปัญหาการเมอืงและ
ความม ัน่คงของอาเซยีน และหลกัสตูรสทิธมินษุยชน 

2. ขาดการส่งเสรมิและปลูกฝังเด็กไทยรุ่นใหม่
เร ือ่งความเทา่เทยีมกนัของมนษุย ์ 

3. ขาดการผลติทรพัยากรบุคคลทีส่ามารถท างาน
เกีย่วกบัอาเซยีนท ัง้ในปจัจบุนัและอนาคต 

1. ขาดการผลติคนรุน่ใหมท่ีเ่ขา้ใจขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของเพือ่นบา้นอาเซยีน 

2. ขาดการผลติคนรุ่นใหม่ทีส่ามารถท าธุรกจิกบั
เพือ่นบา้นอาเซยีนไดอ้ยา่งราบรืน่ 

3. ขาดการผลิตคนรุ่นใหม่ที่สามารถสื่อสาร
ภาษาองักฤษและภาษาเพือ่นบา้นอาเซยีน 

4. ขาดหลกัสตูรการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ
ในการเพิม่ขดีความสามารถของผูเ้รยีนใหแ้ขง่ขนัใน
ประชาคมอาเซยีน 

5. สถานศกึษาไทยยงัไมม่คีวามเป็นสากลและไม่
สามารถแขง่ขนัในกลไกตลาดของอาเซยีน 

6. นกัเรยีนไทยยงัขาดการปรบัตวัใหพ้รอ้มรบัมอื
กบัการเปลีย่นแปลงในประชาคมอาเซยีน 

1. ขาดการพฒันาทกัษะ สมรรถนะ และทศันคต ิ  

ในความเป็นนานาชาตแิละการท างานแบบมอือาชพี   
เพือ่พรอ้มท างานประชาคมอาเซยีน 

2. ขาดหลกัสูตรการพฒันาผูเ้รยีนใหม้ภีาวะผูน้ า 
การท างานรว่มกนั และสงัคมพหวุฒันธรรม 

3. นกัเรยีนไทยขาดจติส านกึและความรบัผดิชอบ
ในเรือ่งสวสัดกิารสงัคม การปกป้องสทิธผิูด้อ้ยโอกาส 
และการอนรุกัษส์ ิง่แวดลอ้มในบรบิทอาเซยีน 

4. ขาดมาตรการทีช่ดัเจนในการสรา้งอตัลกัษณ์
อาเซยีนใหก้บันกัเรยีนและประชาชน 

5. ขาดการพฒันาศกัยภาพและทกัษะทีจ่ าเป็นใน
การประกอบอาชีพของบณัฑติเพื่อรองรบัการเขา้        
สูป่ระชาคมอาเซยีน 

ทีม่า(: ประภสัสร(์เทพชาตร.ี(2 60.(การษกึ าไทยในอาเซยีน(4.0.(ไทยโพสต.์(ร13(กรกฎาคม):(4 

(((((((4. กลยทุธก์ารบรหิารสถานษกึ าสูอ่าเซยีน 

  

 

•จดัการเรยีนการสอนโดย
ใช ้ICT 

•พฒันากระบวนการคดิ  

•พฒันาการอา่น การเขยีน 

•สรา้งหอ้งเรยีนคณุภาพ  

• พฒันาสภาพแวดลอ้มของ
สถานศกึษา  

• ต ัง้ส านกังานอเิล็กทรอนกิส ์

• ด าเนนิการจดัหาอปุกรณ์
ตา่งๆ    

พฒันา
องคก์รให้
พรอ้ม
บรกิาร 

  
พฒันา
วชิาการ
เพือ่การ
เรยีนรู ้

พฒันาครู

และบุคลากร

เพือ่การ
ปฏบิตังิาน 

การพฒันา

คณุภาพ     

สูม่าตรฐาน  
สากล 

 พฒันาครแูละบคุลากร
เพือ่การปฏบิตังิาน 

 พฒันาผลงานครแูละ
บคุลากรทางการษกึ า  

 

 บรหิาร(โดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน  
รSchool  Based Management 

 พฒันาโรงเรยีนสูม่าตรฐานสากล
(World Class Standard School) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุลกั ณะของผูบ้รหิารสถานษกึ าเพือ่พฒันาสถานษกึ าสูอ่าเซยีน 

1. มบีุคลกิลกัษณะทีเ่ป็นตวัของตวัเอง แสดงออกชดัเจนเปิดเผย และมคีวามเป็นอสิระในการบรหิารจดัการ
สถานศกึษา  

2. มคีวามเป็นผูน้ า กลา้หาญในเชงิคณุธรรมจรยิธรรมเพือ่การเปลีย่นแปลง 

3. มคีวามซือ่สตัยแ์ละคณุธรรมสงู รกัและเอาใจใสต่อ่นกัเรยีนอยา่งแทจ้รงิ  

4. มคีวามสามารถในการสือ่สาร คลอ่งแคลว่ในทกัษะการเขยีนและการพูดภาษาองักฤษ  

5. สามารถบงัคบัใชก้ฎหมาย ระเบยีบ สรา้งความรบัผดิชอบในการท างานดว้ยความยตุธิรรม  

6. มคีวามรูค้วามสามารถทางการบรหิารจดัการและดา้นสงัคม 

7. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัปรชัญาทางการศกึษา 

8. มคีวามสามารถในการก าหนดระบบการบรหิารจดัการโดยใชส้ถานศกึษาเป็นฐานอยา่งสรา้งสรรค ์และมี
ประสทิธภิาพ  

9. สามารถเขา้ถงึความตอ้งการของครูผูส้อนเพือ่ชว่ยใหน้กัเรยีนประสบความส าเร็จในการเรยีน 

10. มคีวามเป็นผูน้ า มุง่ม ัน่สรา้งโอกาสในการมสีว่นรว่มของครู บุคลากร นกัเรยีน ชุมชน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและ
พนัธมติรของสถานศกึษา 

11. มคีวามเป็นผูน้ าในการใหค้วามรู ้ตอ้งรูว้า่อะไรดแีละสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการสอน และสรา้งกจิกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละการนเิทศในสถานศกึษาไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 

12. มศีกัยภาพในการจดัต ัง้เครอืขา่ยและการวางแผนพฒันาครูอยา่งเป็นระบบภายใตโ้ครงขา่ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ปจัจยัสูค่วามส าเร็จในการขบัเคลือ่นสถานษกึ าไทยสูอ่าเซยีน 

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

ความ 
ส าเร็จ 

ความรูแ้ละความเขา้ใจ 

(Knowledge and 
Understanding) 

การใหท้กุคนไดม้ ี      
สว่นรว่ม 

(Total Involvement)   

ภาวะผูน้ า 
(Leadership)  

การสรา้งความกลา้ 
(Courage)  

การบรหิารระบบ 
(System 

Management) 



 

 

 

 

1. ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 95 ของเด็กตอ้งไดร้บัการศกึษาระดบัปฐมวยั (Early childhood education)  

2. ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 85 ของเด็กตอ้งสามารถอา่นออกเขยีนได ้มทีกัษะคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
(Reading, mathematics and science) 

3. ต า่กวา่รอ้ยละ 10 ของเด็กอาย ุ18-24 ปี ตอ้งไมล่าออกกลางคนั (Rate of early leavers ) 

4. ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 40 ของประชาชนอาย ุ30-34 ปี ตอ้งส าเร็จการศกึษาระดบัอุดมศกึษา        
(Higher education) 

5. ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 15 ของผูใ้หญต่อ้งไดร้บัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Lifelong learning) 

6. ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 20 ของผูส้ าเร็จการศกึษาระดบัอุดมศกึษา และไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 6 ของประชาชน
อาย ุ18-34 ปี ทีม่วีฒุอิาชวีะศกึษา ตอ้งมโีอกาสศกึษาและฝึกอบรมเพิม่เตมิในตา่งประเทศ 

7. ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 82 ของผูส้ าเร็จการศกึษามธัยมปลายและอุดมศกึษา หรอืผูท้ ีส่ าเร็จการศกึษา
มาแลว้ภายใน 1-3 ปี ตอ้งมงีานท า 

กรณีษกึ า(: กลยทุธก์ารต ัง้เป้าหมายทางการษกึ า( 
เพือ่น าไปสูก่ารขบัเคลือ่นประชาคมยโุรปในปี(2020 

ทีม่า(http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_en 

กรณีษกึ า(:(การผลติผูบ้รหิารสถานษกึ ากบัการบรหิารสถานษกึ า 
ใหป้ระสบความส าเร็จในมติขิองประเทษสงิคโปร ์

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

ผูน้ า 6E  

Education    
มอีดุมการณ ์
ความรู ้

ความสามารถ
ทางการศกึษา 

Envision 
มคีวามคดิ  
เพือ่พฒันา
วสิยัทศัน ์

Energize 
มพีลงั

ขบัเคลือ่นสู่

เป้าหมายใน
การท างาน 

Engage  

มสีว่นรว่ม     
ในการท างาน
รว่มกนักบัผูอ้ ืน่ 

Enable  

มคีวามรู ้
ความสามารถ 
สรา้งโอกาส    
ทีเ่ป็นไปได ้

Embrace  

สรา้งความเป็น
หนึง่อยา่ง   
กลมเกลยีว
  1. ออกแบบโครงสรา้ง

สถานศกึษา 

2. ปรบัปรงุสิง่อ านวยความ
สะดวกในการปฏบิตังิาน

ของครผููส้อน 

3. เป็นผูส้ง่เสรมิและ
เสรมิสรา้งสมรรถนะความ
เป็นมอือาชพีในการสอน 

4. ใหค้วามส าคญักบัผูม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยีและ

พนัธมติร 

5. ใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี     
มสีว่นรว่มในกระบวนการ
ตดัสนิใจกบัสถานศกึษา 

สิง่ทีต่อ้งด าเนนิการ 


