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บทคัดย่อ 
การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมาไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก

และยังไม่ประสบความส าเร็จ เพราะในยุคโลกาภิวัตน์ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ การศึกษาไทยโดยส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษาจึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เพ่ือก าหนดคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของคนไทย และใช้เป็นกรอบในการสร้างคนไทย 4.0 ตามบริบทของท้องถิ่นและสถานศึกษา 

โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง สถาบันการศึกษาจึง

ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายในภาพรวม 

ซึ่งประกอบด้วย ปรับการบริหารงานของผู้บริหาร/ผู้น าสถาบัน, ปรับบทบาทการสอนของครู/ผู้สอน, 

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน, การน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน และจัดท าแนว

ทางการด าเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์แต่ละช่วงวัย ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ

ในการจัดการศึกษาสู่เป้าหมายมาตรฐานชาติ ประกอบด้วย ผู้บริหาร/ผู้น า บุคลากรทางการศึกษา การ

สื่อสารและถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบของบุคลากร การสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร และการมอบหมายภารกิจการขับเคลื่อนเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสม 

ค ำส ำคัญ: การจัดการศึกษา, มาตรฐานการศึกษาชาติ 
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ABSTRACT 

Educational development in Thailand in the past has been inconsistent with global 

changes and has not been able to keep pace with the rapid economic, social, political, 

educational, and cultural changes in the era of globalization. For this reason, the 

Education Council Secretariat has prepared the 2018 National Education Standards to 

define the desirable characteristics of the Thai people and use them as a framework for 

creating the Thai People 4.0 of educational institutions in the local context and 

educational institutions with a focus on developing learners into learners, innovators, and 

active citizens. To develop learners to have these characteristics, therefore educational 

institutions need to adapt their approaches to educational management, or the factors that 

contribute to the achievement of the overall goals. These consist of adjusting the 

management of institutional administrators/leaders, adjusting the teaching roles of 

teachers/instructors, developing teaching-learning courses, using media technology in 

teaching, and learning management, and establishing educational management policies 

in accordance with the outcomes of each age group. Factors that influence the success of 

educational management in meeting national standard goals include managers/leaders, 

educational staff, communication and transfer of operational policies, staff involvement 

and accountability, creating an organizational culture, and assignment of driving tasks 

links to proper practice.  

Keywords: Guideline, Educational Management, National Education Standard, 

Thailand 

 

บทน ำ 

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ  สังคม  การสื่อสารที่ไร้

พรมแดน การก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  จ าเป็นต้องพัฒนาคนและประเทศชาติให้พร้อมที่จะเผชิญกับ

การเปลี่ยนแปลง เพ่ือน าพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังนั้นในการพัฒนา

ประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งด้านข่าวสารและเทคโนโลยี  ด้านบุคลากรที่มี

ความรู้ความสามารถและวิทยาการต่าง ๆ ที่ทันสมัยเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  การศึกษาเป็น

กระบวนการสร้างเสริมให้มนุษย์สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ด ารง ไว้ซึ่งสิ่งที่

เหมาะสมดีงาม  แม้ประเทศไทยเราจะพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  แต่การพัฒนาที่ผ่าน

มาก็เป็นไปค่อนข้างช้าไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และยังไม่ประสบผล ซึ่งพิจารณา

ได้จากตัวชี้วัดทางด้านปริมาณ พบว่า มีเด็กและเยาวชนไทยด้อยโอกาสประมาณ 5 ล้านคน ที่อยู่นอก

ระบบและที่อยู่ในระบบแต่ต้องออกจากระบบการศึกษา (เจือจันทร์ จงสถิตอยู่, 2557, หน้า 3-11)  

ส่วนทางด้านคุณภาพการศึกษา พบว่าผลจากคะแนนสอบ PISA 2015 มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยทุก

ด้าน ดังนี้ คะแนนเฉลี่ยด้านวิทยาศาสตร์ 421 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 493 คะแนน), ด้านการอ่าน 
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409 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 493 คะแนน) และด้านคณิตศาสตร์ 415 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 490 

คะแนน) และอยู่อันดับดับที่ 55 จากจ านวนประเทศที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 72 ประเทศ (โครงการ 

PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561) ส าหรับคะแนนสอบ 

TIMSS พบว่าเด็กไทยส่วนใหญ่มีความสามารถทางการเรียนระดับต่ า มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 400-474 

คะแนน อยู่ในล าดับที่ 27 จากจ านวนประเทศที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 39 ประเทศและรัฐที่เข้าร่วม

เปรียบเทียบ 7 รัฐ (สสวท, 2559) เมื่อพิจารณาทางด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะ และทักษะชีวิต ทักษะ

ส าหรับการประกอบ ก็ปรากฏว่าพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ส่วนหนึ่งยังไม่พึงประสงค์ เช่น ไม่ใฝ่รู้

ใฝ่เรียน ใช้ชีวิตแบบไร้จุดหมาย มีวัยรุ่นจ านวนมากติดยาเสพติด ติดการพนัน ฯลฯ (เจือจันทร์ จงสถิต

อยู่, 2557, หน้า 3-11) จากวิกฤตการศึกษาของไทยดังกล่าว จึงมีความจ าเป็น  อย่างยิ่งที่จะต้องปฏิรูป

ระบบการศึกษาของไทย เพ่ือเตรียมคนเข้าสู่สังคมยุคใหม่ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สามารถคิดเป็น  ท า

เป็น  มีทักษะการจัดการ  มีคุณธรรม  รักการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนาสมบูรณ์และ

สมดุลทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญาและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ดังข้อก าหนดเกี่ยวกับ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2561 
ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ท าให้เกิดการสื่อสารไร้พรมแดน หรือเป็น

ยุคของข้อมูลข่าวสาร (Information Technology) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆอย่าง

รวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ส่งผลให้ บุคคลต้องมีการเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับยุค และสมัย ส่งผลให้วงการศึกษาของประเทศไทย 

น าโดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561) ได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 

2561 ซึ่งถือเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ของคนไทย เพ่ือให้สถานศึกษาทุก

แห่งใช้เป็นกรอบส าหรับการสร้างคนไทย 4.0 ตามบริบทของท้องถิ่นและสถานศึกษา โดยมีสาระส าคัญ

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 , ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561-2580, 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 

2579 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่ง ใช้เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึง

ประสงคข์องการศึกษา โดยพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีลักษณะ 3 ด้าน ได้แก่  

1. ผู้เรียนรู้ หมายถึง เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือก้าว

ทันโลกยุคดิจิทัล และโลกในอนาคต และมีสมรรถนะที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ต่าง ๆ มีทักษะชีวิต 

เพ่ือสร้างงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล 

ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม มีความเป็นผู้ประกอบการ มีสมรรถนะการบูรณาการ

ข้ามศาสตร์ เพ่ือร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม  

3. พลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส านึก มีจิตอาสา มีส่วนร่วม

ในการพัฒนาชาติ และอยู่ร่วมในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 

นอกจากนี้ ในมาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 ได้มีการก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ทั้ง 3 

ด้าน ตามความเหมาะสมของช่วงงวัย ให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงและสะสมตั้งแต่ระดับการศึกษา

ปฐมวัย การศึกษาพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา และได้มีการก าหนดค่านิยมร่วมของ

สังคม และคุณธรรม ความรู้ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน ดังตารางที่ 1 (ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2561) 

ตำรำงท่ี 1:  ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา ที่มีการสะสมและต่อเนื่องเชื่อมโยงทุกระดับและ

ประเภทการศึกษา 

คุณลักษณะ ปฐมวัย ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ
ตอนต้น 

มัธยมศึกษำตอน
ปลำย/อำชีวศึกษำ 

อุดมศึกษำ 

1. ผู้เรียนรู้ 

มีพัฒนาการ
รอบด้านและ 
สมดลุ สนใจ
เรียนรู้และ

ก ากับ ตัวเอง
ใหท้ าสิ่ง   
ตา่ง ๆ ท่ี 
เหมาะสม

ตามช่วงวยัได้
ส าเรจ็ 

รักและรับผดิชอบ
ต่อการเรียนรู้ 
ชอบการอ่าน มี
ความรูพื้นฐาน 
ทักษะและ
สมรรถนะทาง
ภาษา การ
ค านวณ มีเหตุผล 
มีนิสัยและสุขภาพ
ที่ดี มีสุนทรียภาพ 
ในความงาม
รอบตัว 

รู้จักตนเองและผู้อื่น  
มีเป้าหมาย และทักษะ
การเรยีนรู้ บริหาร
จัดการตนเองเป็น มี
ทักษะชีวิต มีความรู้ 
ความรอบรู้และ
สมรรถนะที่จ าเป็นต่อ
การสร้างสุขภาวะ 
การศึกษาต่อ หรือการ
ท างานท่ีเหมาะสมกับ
ช่วงวัย 

สามารถช้ีน าการ
เรียนรูด้ว้ยตนเอง มี 
ทักษะการเรยีนรู้ รู้ทัน
การเปลีย่นแปลง 
ปรับตัวในโลกยุค
ดิจิทัลได้ มทีักษะชีวิต 
ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มี
ความรู้ ความรอบรู้ 
ดา้นต่าง ๆ และ
สามารถน าไป
ประยุกตใ์ช้ในการ
พัฒนาสุขภาวะ 
การศึกษา/การ
ท างาน/อาชีพ เพื่อ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตน 

มีทักษะการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต รูเทา่ทันการ 
เปลี่ยนแปลง ปรับตัว 
ยืดหยุ่น สามารถเผชิญ การ
เปลี่ยนแปลงในโลกดจิิทัล
และโลกอนาคตได้ มีความ
เป็นผู้น า มีความรู้ ความ
รอบรู้ดา้นต่าง ๆ มีปัญญารู้
คิด สามารถประยุกตใ์ช้
ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ใน
การสร้างงาน สัมมาอาชีพ 
ความมั่นคง และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 
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คุณลักษณะ ปฐมวัย ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ
ตอนต้น 

มัธยมศึกษำตอน
ปลำย/อำชีวศึกษำ 

อุดมศึกษำ 

2. ผู้ร่วม
สร้ำงสรรค์
นวัตกรรม 

รับผิดชอบในการ
ท างานร่วมกับ 
ผู้อืน่ มีความรู้ 
ทักษะและ 
สมรรถนะทาง
เทคโนโลยีดิจิทลั 
การคิดสรางสรรค์ 
ภาษาอังกฤษ การ
สื่อสาร และ 
ความรอบรดู้าน
ต่าง ๆ   

มีทักษะการท างาน
ร่วมกัน ทักษะการ
สื่อสาร มีความรอบรู้
ทางขอ้มูล สารสนเทศ 
และทางดิจิทลัเพื่อ 
แก้ปัญหา มีการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ มี
ความคิดสรางสรรค์ 
สามารถน าความคดิสู่
การสร้างผลงานใน
ลักษณะต่าง ๆ   

สามารถแกปั้ญหา 
สื่อสารเชิงบวก ทักษะ
ข้ามวัฒนธรรม ทักษะ
การ สะทอ้นคิด การ
วิพากษ์เพื่อสร้าง 
นวัตกรรม และ
สามารถเป็น 
ผู้ประกอบการได ้

สามารถร่วมแกปั้ญหาสังคม 
การบูรณาการข้ามศาสตร์ 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เพื่อเพ่ิมโอกาส และมลูค่า
แก่ตนเอง สังคม และ
ประเทศ   

3. พลเมือง
ที่เข้มแข็ง 

สามารถแยกแยะ
ผิดถูก ปฏิบตัิตน
ตามสิทธิและ
หน้าที่ของตน โดย
ไม่ละเมดิสิทธิของ
ผู้อื่น เป็นสมาชิก
ที่ดีของกลุ่ม มีจิต
อาสา รักทอ้งถิ่น
และประเทศ 

ความเชื่อมั่นใน
ความถูกต้อง ความ 
ยุติธรรม มีจิต
ประชาธิปไตย มีส านึก
และความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย และ
พลเมืองอาเซียน 

มีความเช่ือมั่นในความ
เทา่เทียมเป็นธรรม
ทางสังคม มีจิตอาสา 
มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม เป็น
พลเมืองที่
กระตือรือร้นในการ
ร่วมสร้างสังคมไทย 
และโลกท่ียั่งยืน มี
ความซื่อสัตย์ในการ 
ท างานเพื่อสว่นรวม 

กล้าต่อตา้นการกระท าในสิ่ง
ที่ผิด ให้คุณคา่ กับความรู้
ความสามารถ เป็นพลเมือง
ที่เขม้แข็ง ร่วมมือสร้างสรรค์
การพัฒนาตนเอง และสังคม
ที่ยั่งยืน ขจัดความขัดแย้ง 
และ สร้างสันตสิุขท้ังใน
สังคมไทยและประชาคม 
โลก 

ค่านิยมร่วม : ความเพียรอันบริสทุธิ ์ความพอเพียง วิถีประชาธิปไตย ความเท่าเทียมเสมอภาค 
คุณธรรม : ลักษณะนสิยัที่ดี และคณุธรรมพื้นฐานท่ีดีงาม เช่น ความมีวินัย ความขยัน  

ความซื่อสัตย์ ความรบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 

แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำสู่เป้ำหมำยมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ 

 หัวใจของการจัดการศึกษานั้นต้องตระหนักถึง ผู้ เรียนเป็นส าคัญ  (Learner Focus) ดัง

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 24 

ที่ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ต้องจัดเนื้อหา กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของ

ผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และมาตรา 22 ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า 
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ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด (ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2545)  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย

มาตรฐานการศึกษาชาติพ.ศ. 2561 คือ เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง 

แต่เนื่องจากมาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 ได้มีการก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน ตาม

ความเหมาะสมของช่วงวัย ให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงและสะสมตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา  ดังนั้นแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือสู่

เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 จึงมีบางประเด็นที่สามารถจัดท าแนวทางการด าเนินการ

จัดการศึกษาได้เหมือนกันในทุกช่วงวัย แต่บางประเด็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินการจัด

การศึกษาให้เหมาะสมตามช่วงวัย ดังนี้ 

แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับทุกช่วงวัย เป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษา

ของผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายในภาพรวม ได้แก่  

1. ผู้บริหารหรือผู้น า นับเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าการจัดการศึกษาสู่เป้าหมายมาตรฐาน

การศึกษาชาติ โดยผู้บริหารหรือผู้น าสถาบันการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนแผนการจัดการศึกษา ให้

สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561-2580, 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 

2579 และมาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ 

ผลกระทบจากการระบบดิจิทัล ผู้บริหารหรือผู้น าสถาบันการศึกษา ต้องท าการวิเคราะห์ SWOT 

analysis โดยพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน ของสถาบันตนเอง วิเคราะห์โอกาส และภาวะคุกคาม จาก

สิ่งแวดล้อมทั้งด้านนโยบาย การเมือง เศรษฐกิจ น ามาสู่การจัดท าจัดท านโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนตามสภาพสังคม และบริบทของตนเอง โดยเป้าหมาย

การพัฒนา คือ ให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง ผู้บริหารหรือ

ผู้น าสถาบันการศึกษาต้องขจัดสภาวะที่สร้างความกดดันต่อผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง เช่น การ

ตั้งเป้าหมาย ให้ผู้เรียนต้องสอบเรียนต่อโรงเรียนชั้นน าของประเทศ หรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกคน 

ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนและผู้ปกครองเครียด เพราะเมื่อตั้งเป้าหมายดังกล่าว การจัดการศึกษาย่อมต้อง

มุ่งเน้นวิชาการมาก ท าให้ผู้เรียนขาดการส่งเสริมทักษะด้านอ่ืน ผู้บริหารหรือผู้น าสถาบันการศึกษาต้อง

ด าเนินการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากคุณภาพของครูผู้สอนมักเป็นปัจจัยส าคัญ

ของความส าเร็จทางด้านการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559: 10; ธนวัฒน์ ศรี

ไพโรจน์และคณะ. 2561 : 98) ผู้บริหารหรือผู้น าสถาบันการศึกษา ควรส่งเสริมให้  ครู อาจารย์และ

ชุมชนร่วมมือกันสร้างสรรค์พัฒนานักเรียน การจัดการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานหรือชุมชนมีส่วนร่วม 
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เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาแก่ชุมชน เพ่ือชุมชน  โดยชุมชน  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น

ชุมชนนั้น ๆ ให้เป็นผู้มีความรู้  ทักษะกระบวนการและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครู  พ่อแม่

ผู้ปกครอง  ชุมชน  และร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาชุมชนของตนเองก่อให้เกิดพลังความร่วมมือในการสร้าง

ความยั่งยืน (เจือจันทร์ จงสถิตอยู่, 2557, หน้า 11) 

นอกจากงานด้านการบริหารของผู้บริหารแล้ว ภาวะผู้น าของผู้บริหารหรือผู้น าสถาบันก็เป็นสิ่ง

ส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาชาติ  เพราะการบริหาร

การศึกษาโดยใช้อ านาจตามกฎหมายที่ตนมีสั่งการให้ครูท างานโดยปราศจากการเข้าใจถึงจิตใจ 

สถานการณ์ และปัจจัยแห่งการจูงใจต่าง ๆ ย่อมท าให้ครูเกิดทัศนคติที่เป็นลบต่อผู้บริหารและต่อ

สถาบัน ท าให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มศักยภาพ ส่งผลให้การท างานไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น 

ผู้บริหารสถาบันจึงต้องมีภาวะผู้น าเพ่ือน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย จากการศึกษาของ นิวุธ มีพันธ์ 

(2559) ได้ศึกษาตัวแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ซึ่งหมายถึง 

สถานศึกษาที่สามารถบริหารการศึกษาอย่างมีมาตรฐานทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน งานวิชาการ 

งานธุรการ ปกครองและ บริการ ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่

เด็กและ เยาวชนและ โรงเรียนอ่ืน ๆระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า ผู้บริหารหรือ

ผู้น าสถาบันการศึกษา ควรมีภาวะผู้น าในเรื่อง  

1) การมีอุดมการณ์และเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้บริหารหรือผู้น าสถาบันการศึกษา ต้องมี

ความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการท างานอย่างมีอุดมการณ์ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเสี่ยสละ 

ซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงาน และมีความมั่นใจต่อ

ผู้น า 

2) การน าการเปลี่ยนแปลง  ผู้บริหารหรือผู้น าสถาบันการศึกษา ต้องมีความพร้อม

ทั้งทางร่างกายและจิตใจเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คิดวิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน- จุดแข็ง

ขององค์กร ค้นหาวิธีการแก้ไขด้วยวิธีการใหม่ ๆ ศึกษาดูงานจากสถานศึกษาอ่ืนที่ ประสบความส า เร็จ

เพ่ือกระตุ้นเพ่ือนร่วมงานให้เกิดการพัฒนา โดยผู้น าต้องเป็นผู้สนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่

ผู้ร่วมงานว่าการเปลี่ยนแปลงท าให้สถานศึกษามีคุณภาพและเกิดสัมฤทธิ์ผลทั้งระบบตั้งแต่ผู้เรียน 

บุคลากร ไปจนถึงผู้บริหาร 

3) การท างานเป็นทีม   เพราะผู้บริหารหรือผู้น าสถาบันการศึกษา ไม่สามารถท างาน

เพียงคนเดียวแล้วสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้ ดังนั้นผู้น าต้องสร้างทีมงาน โดยการท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี 

มีความเชื่อในขีดความสามารถของผู้ร่วมงาน มีการมอบอ านาจและการตัดสินใจ สร้างบรรยากาศที่ก

ระตุ้นการใช้ปัญญา พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล 
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4) การสร้างแรงบันดาลใจ ผู้บริหารหรือผู้น าสถาบันการศึกษา ต้องให้ขวัญก าลังใจแก่

ผู้ร่วมงานด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้งานบรรลุวิสัยทัศน์ซึ่ง ผู้ร่วมงานต้องพบปัญหาและอุปสรรคมากมาย 

เมื่อท างานเสร็จแล้วส่วนหนึ่งผู้น าต้องแสดง ความรู้สึกให้ทุกคนทราบว่าผู้น ายอมรับและเห็นคุณค่า

พร้อมชมเชยด้วยความจริงใจ 

5) การมีวิสัยทัศน์  ผู้บริหารหรือผู้น าสถาบันการศึกษา ต้องสร้างวิสัยทัศน์ว่า

สถานศึกษาจะด าเนินงานไปในทิศทางใด จะมีอะไรใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นบ้างและจะ สร้างอนาคตของ

โรงเรียนอย่างไร พยายามสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ร่วมงานให้เกิดความปรารถนาที่จะบรรลุเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ร่วมกัน  

 ดังนั้น ถ้าผู้บริหารและผู้น าสถาบันการศึกษา ปฏิบัติงานด้านบริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับ

ผลลัพธ์อันพึงประสงค์ของมาตรฐานชาติ และมีภาวะผู้น าในการชักจูง  โน้มน้าว ให้ทีมงานขับเคลื่อนสู่

เป้าหมายด้วยกัน ย่อมส่งผลให้การจัดการศึกษาสู่เป้าหมายมาตรฐานชาติประสพผลส าเร็จได้ดียิ่งขึ้น  

สิ่งส าคัญอีกประเด็นส าหรับผู้บริหารหรือผู้น าสถาบันการศึกษา คือ การเตรียมความพร้อมส าหรับผู้

ปฏิบัติขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร แทนผู้บริหารที่เกษียณ เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการศึกษาสู่เป้าหมายอย่าง

ต่อเนื่อง 

2. ครู หรือผู้สอน มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาสู่ เป้าหมายมาตรฐานชาติ ครูต้อง

ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ จากผู้สั่งการถ่ายทอดเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวก 

ท าตัวเหมือนพ่ีเลี้ยงและโค้ช เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง เน้นค าถามและปัญหา 

เพ่ือสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ ครูต้องมีความรู้อย่างกว้างขวาง ด้วยการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิต ชี้แนะให้แนวทางแก่นักเรียนได้ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ

ใช้ในการเรียนการสอน ครูต้องเข้าใจศาสตร์การสอน(Pedagogical Practices) เพ่ือน ามาใช้เป็นแนว

ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนส าหรับครู ดังเช่นการศึกษาประเทศสิงคโปร์ ได้ก าหนดแนวปฏิบัติที่

สะท้อนความเข้าใจในศาสตร์การสอน ส าหรับครูสิงคโปร์ ดังนี้ (อรรถพล อนันตวรสกุล, 2560) 

1) กา รส ร้ า ง วั ฒนธ ร รมชั้ น เ รี ย น เ ชิ ง บ ว ก  (Positive Classroom Culture) 

ประกอบด้วย การสร้างปฏิสัมพันธ์และการเกื้อกูลกัน, การริเริ่มและคงไว้ซึ่งวินัย

เชิงบวก, การก าหนดความคาดหวังและแนวปฏิบัติของชั้นเรียน, การสร้างความ

ไว้เนื้อเชื่อใจ, การสร้างความเชื่อมั่นเสริมพลังแก่ผู้เรียน 

2) การเตรียมความพร้อมบทเรียน (Lesson Preparation) ได้แก่ การก าหนด

วัตถุประสงค์ ที่ชัดเจนของบทเรียน, การพิจารณาท าความเข้าใจผู้เรียนเป็น

รายบุคคล, การคัดสรรและจัดล าดับสาระความรู้, การตัดสินใจเลือกยุทธศาสตร์
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การสอน, การวางแผนการใช้ค าถามหลักในการสอน, การวางล าดับกิจกรรมของ

บทเรียน, การตัดสินใจเลือกอุปกรณ์และข้อมูลประกอบการเรียนรู้ 

3) การจัดการบทเรียน (Lesson Enacment) ได้แก่ การทบทวนความรู้พื้นฐานก่อน

เริ่มเรียน, การเร้าความสนใจ, การสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทเรียน, การ

ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์จริง, การให้ค าอธิบายขั้นตอนต่าง ๆอย่างชัดเจน, 

การสร้างบรรยากาศที่ตื่นตัวและลื่นไหล, การเอ้ืออ านวยให้เกิดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ, การใช้ค าถามเพ่ือการเรียนรู้, การสรุปบทเรียน 

4) การประเมินผลและการให้ผลป้อนกลับ (Assessment and Feedback) ได้แก่ 

การก าหนดภาระงานที่มีความหมาย, การตรวจสอบความเข้าใจและการให้ข้อมูล

ป้อนกลับ, การสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

3. หลักสูตรการเรียนการสอน เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการจัดการศึกษา เพราะเป็นการ

ขยายแนวคิดในการจัดการศึกษา หรือปรัชญาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ดังที่ Saylor, Galen J., 

Alexander. William M., & Lewis. Arthur J. (1981, p. 8) ได้ให้ความหมายหลักสูตรว่า เป็นแผน

ส าหรับก าหนดโอกาสการเรียนรู้ให้บุคคลได้รับการศึกษา เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนไปสู่เป้าหมายมาตรฐาน

การศึกษาชาติพ.ศ. 2561 หลักสูตรโรงเรียนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ยืดหยุ่น ไม่เน้นเนื้อหาสาระจน

แน่นเกินไป โดยไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ ค้นคว้า หรือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  การ

จัดการเรียนรู้ต้องก้าวข้ามสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิต  ในหลักสูตรควรมีการ

ส่ ง เสริมการ เรี ยนการสอน โดยน า  “STEM Education (Science, Technology, Engineering, 

Mathematics)”มาใช้ในการจัดการเรียนรู้  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ในศาสตร์เหล่านี้  

(STEM) ไปบูรณาการและพัฒนานวัตกรรม (Innovation) หลักสูตรทุกระดับควรมีการสอนเรื่องความดี

และคุณธรรมควบคู่ไปกับการสอนเรื่องขององค์ความรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักแยกแยะความดีกับความชั่ว ให้

รู้จักแบ่งปัน มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และมีความละอายหรือเกรงกลัวต่อบาป เพราะคุณธรรมเหล่านี้เป็น

พ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ระบบการประเมินก็ควรให้มี

ความเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรด้วย โดยเฉพาะข้อสอบที่ใช้วัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ควร

เป็นข้อสอบอัตนัย หรือเป็นสถานการณ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นในลักษณะการคิด

วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา 

4. สื่อ และเทคโนโลยีการสอน ก็เป็นบทบาทส าคัญ เพราะปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัล การที่จะ

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความฉลาดดิจิทัล การจัดการศึกษาก็ต้องปรับเปลี่ยน 

จะใช้สื่อการสอนแบบเก่าที่ให้ผู้เรียนอ่านจากหนังสือ ต ารา คงไม่พียงพอ ต้องมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
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ให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ

สอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สร้างนวัตกรรมสื่อการสอน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (CAI) 

มัลติมีเดีย การประชุมทางไกล ชุดการสอน E book เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการจัดการศึกษาตามช่วงวัย เป็นการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ที่พึง

ประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย ดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 แนวทางการจัดการศึกษาตามช่วงวัย 

 

คุณลักษณะ ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ 
แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับปฐมวัย (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561 ; ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2562) 
1.ผู้เรียนรู ้
2.ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 
3. พลเมืองที่
เข้มแข็ง 

มีพัฒนาการรอบดา้น
และ สมดลุ สนใจเรียนรู้
และก ากับ ตัวเองใหท้ า
สิ่งต่าง ๆ ท่ี เหมาะสม
ตามช่วงวยัไดส้ าเร็จ 

- จัดท าหลักสตูรการศึกษาปฐมวัยและประสบการณ์การเรียนรูส้ าหรบัเด็ก
ปฐมวัย 
- คัดเลือกการใช้สื่อการเรยีนรู้ตา่ง ๆ การใช้นิทาน ที่เหมาะสม 
- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และค่านยิมที่พึง
ประสงค์ ได้แก่ ระเบียบวินัย ความรับผดิชอบ และความซื่อสตัย ์
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปญัญา 
เพื่อท่ีจะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น 
- จัดการเรยีนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรยีน และใหผู้้เรยีนมีความสุขกับการเรียน 
- จัดสภาพแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียนให้ เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็ก 
- สร้างความรูค้วามเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกีย่วกับการเลี้ยงดูที่ถูกต้อง
ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 

แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับประถมศึกษา (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561 ; ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2562) 
1. ผู้เรียนรู ้ รักและรับผดิชอบต่อ

การเรยีนรู้ ชอบการอ่าน 
มีความรูพื้นฐาน ทักษะ
และสมรรถนะทางภาษา 
การค านวณ มเีหตผุล มี
นิสัยและสุขภาพที่ดี มี
สุนทรียภาพ ในความ
งามรอบตัว 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เขียน คิดค านวณ เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมรัก
การอ่าน การมีเหตผุลจากการคิดค านวณ และทักษะความรู้พื้นฐาน 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปญัญา 
เพื่อท่ีจะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น 
- จัดการเรยีนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรยีน และใหผู้้เรยีนมีความสุขกับการเรียน 
- จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เพื่อพัฒนา 4 H ประกอบด้วย Head (กิจกรรม
พัฒนาสมอง) Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ) Hand(กิจกรรมพัฒนาทักษะ
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การปฏิบัติ) และ Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ) โดยมีทั้งกิจกรรมที่
ก าหนดให้เรยีน และกิจกรรมให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ ความ
ต้องการของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรยีนมีความสุขกับการเรียนรู้ 

2. ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

รับผิดชอบในการท างาน
ร่วมกับ ผู้อืน่ มีความรู้ 
ทักษะและ สมรรถนะ
ทางเทคโนโลยดีิจิทัล 
การคิดสรางสรรค ์
ภาษาอังกฤษ การ
สื่อสาร และ ความรอบรู
ดา้นต่าง ๆ   

- จัดการเรยีนรู้แบบ Active Learning และการเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม เพื่อ
พัฒนาทักษะการจัดการความรู้ด้วยตนเอง และความรับผิดชอบในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 
- มีการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการจดัการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะทาง
เทคโนโลยีดิจิทลั 
- จัดการเรยีนรู้ใหผู้้เรยีนในลักษณะของ STEM ศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดสร้างสรรค ์
- จัดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

3. พลเมืองที่
เข้มแข็ง 

สามารถแยกแยะผิดถูก 
ปฏิบัติตนตามสิทธิและ
หน้าที่ของตน โดยไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
เป็นสมาชิกที่ดีของกลุม่ 
มีจิตอาสา รักท้องถิ่น
และประเทศ 

- การเรียนการสอนทุกสาระวิชาตอ้งมีการเสริม สอดแทรกในเรื่องคณุธรรม 
จริยธรรม เพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหส้ามารถแยกแยะผดิถูก เคารพในสิทธิหน้าท่ี
ของตน ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น 
- จัดกิจกรรมค่ายคณุธรรม ค่ายทักษะชีวิต 
- จัดกิจกรรมค่ายจติอาสาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค่ายจิตอาสาเพื่อพ่อ ค่าย
จิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาผู้เรยีนให้เป็นผูม้ีจิตอาสา 

แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับมัธยมตอนต้น (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561 ; ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2562) 
1. ผู้เรียนรู ้ รู้จักตนเองและผู้อื่น มี

เป้าหมาย และทักษะ
การเรยีนรู้ บริหาร
จัดการตนเองเป็น มี
ทักษะชีวิต มีความรู้ 
ความรอบรู้และ
สมรรถนะที่จ าเป็นต่อ
การสร้างสุขภาวะ 
การศึกษาต่อ หรือการ
ท างานท่ีเหมาะสมกับ
ช่วงวัย 

- พัฒนาหลักสูตรใหม้ีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาทักษะคุณลกัษณะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรยีน ทักษะชีวิต 
เพื่อให้มีความรอบรู้รอบตัว 
- จัดการเรยีนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรยีน และใหผู้้เรยีนมีความสุขกับการเรียน 
- จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เพื่อพัฒนา 4 H ประกอบด้วย Head (กิจกรรม
พัฒนาสมอง) Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ) Hand(กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติ) และ Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ) โดยมีทั้งกิจกรรมที่
ก าหนดให้เรยีน และกิจกรรมให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ ความ
ต้องการของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรยีนมีความสุขกับการเรียนรู ้
- แนะแนวทางการศึกษาต่อ เพื่อสง่เสริมกระบวนการเรยีนรู้อิงสมรรถนะ
และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพท่ีเหมาะสมตามความ
ต้องการของผู้เรียน 
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2. ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

มีทักษะการท างานร่วม 
กัน ทักษะการสื่อสาร มี
ความรอบรู้ทางข้อมลู 
สารสนเทศ และทาง
ดิจิทัลเพื่อแกปั้ญหา มี
การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ  มี
ความคิดสรางสรรค์ 
สามารถน าความคดิสู่
การสร้างผลงานใน
ลักษณะต่าง ๆ   

- จัดการเรยีนรู้แบบ Active Learning และการเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม เพื่อ
พัฒนาทักษะการจัดการความรู้ด้วยตนเอง และความรับผิดชอบในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 
- จัดการเรยีนรู้ที่ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผ่าน กิจกรรมการปฏิบตัิจริง (Active 
Learning) 
- พัฒนาผู้เรียนให้มสีมรรถนะด้านดิจิทัล 
- จัดการเรยีนรู้ใหผู้้เรยีนในลักษณะของ STEM ศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดสร้างสรรค ์
- พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท้ี่ส่งเสรมิการเรียนรู้แบบคิดวเิคราะห์ คิด
แบบมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค ์เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการ
สร้างสรรค์นวตักรรม 
- จัดให้ผู้เรยีนริเริ่มท านวัตกรรมในสิ่งท่ีตนสนใจ เช่น โครงการ 1 นวัตกรรม
ต่อห้องเรียน เพื่อกระตุ้นให้ผูเ้รียนน าความคิดสู่การสร้างผลงาน 

3. พลเมืองที่
เข้มแข็ง 

ความเชื่อมั่นในความถูก
ต้อง ความ ยุติธรรม มี
จิตประชาธิปไตย มี
ส านึกและความ
ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย และพลเมือง
อาเซียน 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุภาพ มีความภูมิใจในความเป็นไทย  
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้้เรียนแสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดขีองชาติ 
และพลเมืองอาเซียนที่ด ี

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชด าริฯ 
แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย / อาชีวศึกษา (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2561 ; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2562 ; ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
12, 2561) 
1. ผู้เรียนรู ้ สามารถช้ีน าการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง มี ทักษะการ
เรียนรู้ รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวใน
โลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะ
ชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ 
มีความรู้ ความรอบรู้ 
ดา้นต่าง ๆ และสามารถ
น าไปประยุกตใ์ช้ในการ
พัฒนาสุขภาวะ 
การศึกษา/การท างาน/

- จัดการเรยีนรู้ใหผู้้เรยีนรู้จักเขา้ถึงข้อมูล ความรู้ เข้าใจในเนื้อหาข้อมูล 
ความรู้ ประเมิน และน าข้อมลู ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม ซึง่จะ
เป็นการส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดกับผูเ้รียน 

- จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เพื่อพัฒนา 4 H ประกอบด้วย Head (กิจกรรม
พัฒนาสมอง) Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ) Hand (กิจกรรม
พัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ) โดยมีทั้ง
กิจกรรมที่ก าหนดให้เรยีน และกจิกรรมใหผู้้เรยีนเลือกเรียนตามความ
สนใจ ความต้องการของผูเ้รียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ 

- แนะแนวทางการศึกษาท้ังด้านอาชีพ และทักษะชีวิต เพื่อการศึกษาต่อ 
การท างาน และการด ารงชีวิตที่มคีุณภาพ 
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อาชีพ เพื่อ พัฒนา
คุณภาพชีวิตของตน 

- พัฒนารายวิชาที่ส่งเสรมิการศึกษาต่อและการจัดหลักสตูรทักษะอาชีพ
ควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น  ทวิศึกษาหลักสตูรระยะสั้น ปะกอบอาชีพ 

- จัดการเรยีนรู้แกผู่้เรยีนตามความสนใจ ในทักษะอาชีพท่ีตนเองถนัด เพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูต่ลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจิทัลเพือ่การศึกษาการจดัการเรียนการสอน และ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต ท่ีมีความยึดหยุ่น หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ โดย 
ไม่จ ากดัเวลาและสถานท่ี 

- โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพด้วยเทคโนโลย ี
2. ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

สามารถแก้ปัญหา 
สื่อสารเชิงบวก ทักษะ
ข้ามวัฒนธรรม ทักษะ
การ สะท้อนคิด การ
วิพากษ์เพื่อสร้าง 
นวัตกรรม และสามารถ
เป็น ผู้ประกอบการได ้

- พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท้ี่ส่งเสรมิการเรียนรู้แบบคิดวเิคราะห์ 
ทักษะกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ องค์ความรู้แบบสหวิทยาการ การ
สะท้อนคิดเพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
- พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร 
- เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการในหลักสตูร 
- มีการจัดการเรยีนการสอน/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสงัคม 
พหุวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทักษะขา้มวัฒนธรรม 
- จัดให้ผู้เรยีนริเริ่มท านวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ในสิ่งที่ตนสนใจท่ีน าไปใช้
ในการพัฒนาการเรยีนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศ ได้  เช่น 
โครงการ 1 นวัตกรรมต่อผู้เรยีน 10 คน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนน าความคิดสู่
การสร้างผลงาน 

3. พลเมืองที่
เข้มแข็ง 

มีความเช่ือมั่นในความ
เทา่เทียมเป็นธรรมทาง
สังคม มีจิตอาสา มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม 
เป็นพลเมืองที่
กระตือรือร้นในการร่วม
สร้างสังคมไทย และโลก
ทีย่ั่งยืน มีความซื่อสตัย์
ในการ ท างานเพื่อ
สว่นรวม 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจสิทธิความเท่าเทียมกันในสังคม 

- สร้างจิตส านึกของผู้เรยีนให้มีความจงรักภักดแีละธ ารงรักษาสถาบนัหลัก
ของชาติ เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรสถานศึกษารวม และช่องทาง
ศึกษาอื่น ๆ 

- ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามคัคี สมานฉันท์ สันติวิธี 
ตอ่ต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้้เรียนแสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยท์รง
เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมอืงดี
ของชาติ และพลเมืองโลกท่ีด ี

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชด าริฯ 
- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ภัยจากการใช้สื่อโซเซยีล เป็นต้น 
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คุณลักษณะ ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ 
- ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตและพัฒนาใหม้ีมาตรการที่

เข้มแข็ง และยั่งยืน 

แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับอุดมศึกษา (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561 ; ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2562 ; ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12, 2561) 
1. ผู้เรียนรู ้ มีทักษะการเรียนรูต้ลอด

ชีวิต รูเทา่ทันการ 
เปลี่ยนแปลง ปรับตัว 
ยืดหยุ่น สามารถเผชิญ 
การเปลีย่นแปลงในโลก
ดิจิทัลและโลกอนาคตได้ 
มีความเป็นผู้น า มี
ความรู้ ความรอบรู้ดา้น
ตา่ง ๆ มีปัญญารู้คดิ 
สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ และทักษะต่าง 
ๆ ในการสร้างงาน 
สัมมาอาชีพ ความมั่นคง 
และคณุภาพชีวิตที่ดี ต่อ
ตนเอง ครอบครัว และ
สังคม 

- จัดการเรยีนรู้ใหผู้้เรยีนรู้จักเขา้ถึงข้อมูล ความรู้ เข้าใจในเนื้อหาข้อมูล 
ความรู้ ประเมิน และน าข้อมลู ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม ซึง่จะ
เป็นการส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดกับผูเ้รียน 

- จัดการเรยีนรู้โดยใหผู้้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ และอาจารย์
มหาวิทยาลยัเข้ามาร่วมจดัการเรียนการสอนในสถานท่ีท างาน (Work 
Integrated Learning : WIL) เป็นการสร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในประเทศท่ีต้องการแรงงานท่ีมีฝีมือตรงกับความต้องการ 
และเป็นการสร้างทักษะเชิงอาชีพ 

- จัดการเรยีนรู้แบบ Active Learning และการเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม เพื่อ
พัฒนาทักษะการจัดการความรู้ด้วยตนเอง ความรับผิดชอบในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น  

- จัดการเรยีนรู้แบบการท างานเปน็ทีม เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้น า ผู้ตาม
ในทีม 

- จัดการเรยีนรู้แบบ Problem Base Learning เพื่อฝึกการแก้ไขปญัหา 
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ น าไปประยุกต์ใช้กับสถานการณจ์ริงได้ 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจิทัลเพือ่การศึกษาการจดัการเรียนการสอน และ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต ท่ีมีความยึดหยุ่น หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ โดย 
ไม่จ ากดัเวลาและสถานท่ี 

- พัฒนาผู้เรียนให้มสีมรรถนะด้านดิจิทัล 
2. ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

สามารถร่วมแกปั้ญหา
สังคม การบรูณาการ
ข้ามศาสตร์ การ
สร้างสรรค์นวตักรรม 
เพื่อเพ่ิมโอกาส และ
มูลค่าแก่ตนเอง สังคม 
และประเทศ   

- พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท้ี่ส่งเสรมิการเรียนรู้แบบคิดวเิคราะห์ 
ทักษะกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ องค์ความรู้แบบสหวิทยาการ 
การสะท้อนคดิเพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

- พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร 
- จัดให้ผู้เรยีนริเริ่มท านวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือโครงการวิจัย ในสิ่งที่

ตนสนใจที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอน ชุมชน สังคม และ
ประเทศ ได้  เช่น 1 งานวิจัย 1 ผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนน าความคิดสู่
การสร้างสรรค์ผลงาน 

3. พลเมืองที่
เข้มแข็ง 

กล้าต่อตา้นการกระท า
ในสิ่งท่ีผิด ใหคุ้ณคา่ กับ
ความรู้ความสามารถ 

- พัฒนาหลักสูตรเสริมความเป็นพลเมืองที่ดี พลเมืองที่เข้มแข็ง มีหลกัคิดที่
ถูกต้อง กล้าต่อต้านการกระท าในสิ่งที่ผิด และความเป็นพลเมืองโลก เพื่อ
ร่วมสร้างสันตสิุขในสังคมไทยและประชาคมโลก 
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คุณลักษณะ ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ 
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
ร่วมมือสร้างสรรค์การ
พัฒนาตนเอง และสังคม
ที่ยั่งยืน ขจัดความ
ขัดแย้ง และ สร้างสันติ
สุขท้ังในสังคมไทยและ
ประชาคม โลก 

- ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามคัคี สมานฉันท์ สันติวิธี 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชด าริฯ 
- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ภัยจากการใช้สื่อโซเซยีล เป็นต้น 
- ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตและพัฒนาใหม้ีมาตรการที่

เข้มแข็ง และยั่งยืน 

แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับค่านิยมร่วม  
 ความเพียรอันบริสุทธ์ิ 

ความพอเพียง วิถี
ประชาธิปไตย ความเท่า
เทียมเสมอภาค 

- ด าเนินการจดักิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนา 
คุณธรรม จรยิธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและคา่นิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 

แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับคุณธรรม  
 ลักษณะนสิัยที่ดี และ

คุณธรรมพื้นฐานท่ีดีงาม 
เช่น ความมีวินัย ความ
ขยัน ความซื่อสัตย์ 
ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

- ส่งเสริมการน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาตนเองของผู้เรยีน

ด้วย เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางศาสนา 
- จัดท าโครงการโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม จรยิธรรม 

 

กระบวนกำรน ำแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำสู่เป้ำหมำยมำตรฐำนกำรศึกษำชำติลงสู่กำร

ปฏิบัต ิ 
 การน าแนวทางการจัดการศึกษาสู่เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาชาติลงสู่การปฏิบัติ (มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ พ.ศ.2561. 2561,น.25 ; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2563, น.21 ส านักงาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,2563 น.3 ; ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12, 2561) เสนอไว้เพ่ือ

เป็นแนวทางควรด าเนินการดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา โดย

หน่วยงานต้นสังกัดสู่การปฏิบัติ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องที่จะต้อง

จัดท าโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางการการจัดการศึกษาสู่เป้าหมายมาตรฐาน เช่นจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละระดับเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความ
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สนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน  ที่เหมาะสมและ

น าไปปฏิบัติไดล้งในแผนปฏิบัติการประจ าปี  

2. จัดระบบโครงสร้าง กระบวนการท างาน จัดตั้งคณะท างานที่รับผิดชอบโดยตรง และ

มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรองและผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาท

ความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพ่ือประสานงานสร้างความเข้าใจส่งเสริมก ากับติดตามหน่วยงานต่าง ๆ และ

สถานศึกษา และจัดให้มีทีม Coaching and Mentoring ให้การดูแลช่วยเหลืออย่าต่อเนื่อง  

3. สร้างแนวทางการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือให้น าแนวทางการจัด

การศึกษาสู่เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาชาติลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหา 

และพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก

ที่เน้นการประเมินคุณลักษณะผู้เรียนจากร่องรอย เชิงประจักษ์ โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษา เลือก

ระบบ หน่วยงานและผู้ประเมินได้เอง และเน้น การเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาเข้ามาร่วม

ประเมินคุณภาพ โดยด าเนินการ 

 - ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ กรณีที่เป็น

โครงการต่อเนื่อง เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดข้ึนจริง  

 - การประเมินผลระยะครึ่งปี  เป็นการประเมินผลในช่วงกลางปี เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้า 

ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งทบทวนแนวทาง หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้มีความเหมาะสม    

- การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เป็นการประมวลผลโครงการตาม แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น  

4. สร้างระบบการสื่อสารที่หลากหลายให้รับรู้ทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ 

จุดเน้นการด าเนินงาน ให้หน่วยงาน บุคลากรทุกระดับได้ รับรู้ และเข้าใจตรงกัน รวมถึงการจัดทีมงาน

หน่วยงานประสานงาน สนับสนุน ถอดบทเรียน การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเชิงลึก  

5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้น าแนวทางการจัดการศึกษาสู่เป้าหมาย

มาตรฐานการศึกษาชาติลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   

6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสู่สาธารณะ โดยการจัดท ารายงานประจ าปี เพ่ือ

เปิดเผยและแสดงให้เห็นถึงสารสนเทศเก่ียวกับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงาน  
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ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ   
การน าแนวทางการจัดการศึกษาสู่เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาชาติลงสู่การปฏิบัติให้เกิดผล  

ปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลถึงการปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ ได้แก่  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 

2563, น.21 ; ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12, 2561) 

1. สถาบันการศึกษาทุกระดับ ก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาผู้เรียนให้  ตอบสนอง

ยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ าเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประเทศ ตาม  ระดับ

ความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน และตามความได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพ้ืนที่

ของสถาบัน 

2. การน ามาตรฐานของชาติสู่การปฏิบัติก็จะเน้นการจัดการโดยใช้ฐานสมรรถนะเชิงรุกที่เน้น

ให้ผู้เรียนได้คิด ปฏิบัติ และสามารถน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงรวมถึงใช้แนวทางการวัดและ

ประเมินผลในลักษณะที่เป็นการประเมนิผลตามสภาพจริงและการประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

3. การเรียนรู้จากเทคโนโลยี โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในลักษณะการผสมผสาน (Blended 

Learning) คือเรียนรู้ทางออนไลน์ และเรียนรู้แบบพบกันในห้องเรียน (Face to Face) เพู่อให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียน การน าโปรแกรม ทันสมัย 

ที่ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ เช่น MOOC SkillLane Google ร่วมกับการที่ผู้สอนได้ชี้แนะ

อ านวยความสะดวก และการจัดประสบการณให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

4. ผู้น าองค์กรให้ความส าคัญในการใช้แนวทางการจัดการศึกษาสู่ เป้าหมายมาตรฐาน

การศึกษาชาติเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง ทุกหลักสูตรต้องมีการ

ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ตามวิสัยทัศน์และจุดเน้น ของหลักสูตร ได้แก่ การเป็น

บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่  เข้มแข็ง และการตรวจ 

ติดตามอย่างเข้มข้น และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานทุกปี   

5. บุคลากรทุกคนทั้งองค์กร สร้างวัฒนธรรมองค์กร และกระบวนการท างานและกิจกรรมให้

เหมาะสมกับสภาพบริบท ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางการจัดการศึกษาสู่เป้าหมาย

มาตรฐานการศึกษาชาติ มีการสื่อสารและถ่ายทอดแนวทาง ให้บุคลากรทั้งองค์กรด้วยช่องทางที่

หลากหลาย เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการขับเคลื่อน

แนวทางการจัดการศึกษาสู่เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาชาติลงสู่การปฏิบัติ 

6. การก ากับติดตามและประเมินผล การทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติให้เหมาะสม

หลังจากใช้ไปในระยะหนึ่งจากบทเรียนที่ได้รับจากการปฏบัติงานจริงและข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพ

ที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ การบริหารจัดการเพ่ือการขับเคลื่อนงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร
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และการน าหลักสูตรไปใช้ การสร้างความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณลักษณะของผู้สอน  

การวัดและประเมินผลทุกระดับที่เป็นไปเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน การจัดสื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 

เครือข่ายการเรียนรู้ และงบประมาณที่ใช้เพ่ือการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้สอนและผู้เรียนที่เหมาะสม

เพียงพอ โดยจัดระบบแนวทางการก ากับติดตามที่มีประสิทธิภาพด าเนินการตามระบบที่ก าหนดอย่าง

ต่อเนื่อง เน้นการก ากับติดตาม ประเมินผลการท างานงานที่มู่งเน้นคุณลักษณะผู้เรียน และการท างานใน

ลักษณะกัลยาณมิตร และน าข้อมูลมาใช้ในการช่วยเหลือ แก้ปัญหา ให้การสนับสนุน และน าข้อมูลมาใช้

ในการทบทวนมาตรฐานการศึกษาในช่วงต่อไป 

 

บทสรุป 
ประเทศไทยมีการด าเนินการพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  แต่การพัฒนาที่ผ่าน

มาก็เป็นไปค่อนข้างช้าไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และยังไม่ประสบผล ประกอบกับ

กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ท าให้เกิดการสื่อสารไร้พรมแดน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านต่าง ๆอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรม การ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ บุคคลต้องมีการเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับยุค และสมัย วงการศึกษา

ของประเทศไทย น าโดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561) ได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐาน

การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ซ่ึงถือเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ของคน

ไทย เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งใช้เป็นกรอบส าหรับการสร้างคนไทย 4.0 ตามบริบทของท้องถิ่นและ

สถานศึกษา โดยพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีลักษณะ 3 คือ เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

และ พลเมืองที่เข้มแข็ง การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังกล่าว สถาบันทางการศึกษาแต่ละแห่งต้อง

จัดท าแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือสู่เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยการปรับเปลี่ยนแนว

ทางการจัดการศึกษาของผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายใน

ภาพรวม ซึ่งประกอบไปด้วย ปรับการบริหารงานของผู้บริหาร/ผู้น าสถาบัน, ปรับบทบาทการสอนของ

ครู/ผู้สอน, พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน, การน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน และจัดท า

แนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์แต่ละช่วงวัย  ตั้งแต่วัยปฐมวัย 

ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย/อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินการ

การจัดการศึกษาเพ่ือสู่เป้าหมายมาตรฐานชาติส าเร็จ ประกอบด้วย ผู้บริหาร/ผู้น า, บุคลากรทางการ

ศึกษาทุกคน, การสื่อสารและถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงาน, การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบของ

บุคลากร, การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการมอบหมายภารกิจการขับเคลื่อน เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ

อย่างเหมาะสม 
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