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การศึกษาในศตวรรษที่ 21 กําลังเผชิญความท้าทายระลอกใหม่

The  
Fourth Industrial  

Revolution

The  
Post- COVID  

world



Impact
1. Economics

• Growth > Aging, Productivity
• Employment> Labor substitution, Impact on skills
• The Nature of work

2. Business
•  Sources of disruption
• Customer expectations
• Data-enhanced products
• Collaborative innovation
• New operating models

3. National and Global
• Governments
• Countries, Regions and Cities
• International security > Drones, Social media…

4. Society
• Inequality and the middle class
• Community

 
5. The Individual

• Identity, Morality and Ethics
• Human Connection
• Managing Public and Private Information
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Post COVID-19 : การศึกษาในโลกที่ไม่เหมือนเดิม  

การจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง ?  

● แนวคิด 
● ผู้เรียน 
● ครู 
● หลักสูตร 
● โรงเรียน 



ผลกระทบต่อผู้เรียน :  Learning losses 

Academic Skills 

• ความรู้วิชาการถดถอย 1-2 ปี 
• ทักษะขาดหายไป  

• literacy and numeracy skills  
• work-related skills 
• Etc 

Psychosocial Skills 

• Thinking Skills 
• Managing Informations 
• Problem Solving, Decision Making 
• Being Creative 

• Personal 
• Self-management 
• Working with Others 



Post COVID-19  ~  ”Ecosystem & education change” 

• Curriculum design  

    & instruction  

• Schooling  

• Education Setting

One set to 
all students

Individual set 
to each student

Lectural 
Classroom

Virtual 
Classroom

School-
based

Home-based

• New skills set of  
Teacher 

• Flexible curriculum

Digital Learning 
Platform

• Parents as a 
teacher role 

• Community as a 
learning place

Self-learning 
Module 

Tailored  made to 
each student



นานาชาตปิรบัตวัอยา่งไร



• Develop digital learning platform  (software, devices, internet network, media and contents, alternative 
learning package, etc)  

• Empower community and parent of students ~ offering activity to develop their children’s learning and 
social-emotional skills 

• Support schools and communities incorporate digital technology to improve foundational literacy and 
numeracy skills and work-related skills. 

• Upskill teachers 

• Diagnostics Skills to classify leaning loss of each students and design lesson learn to support them 

• Tailors service skills to meet student’s learning, health, and psychosocial needs, by level of 
education 

• Delivering remote instruction skills ~ Online teaching, Individual learning module etc

National Recovering Education Plan



เราจะพลิกโฉม 
วิชาชีพบริหารการศึกษาอย่างไร



ความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา : ประสบการณจ์ากนานาชาติ

• Back to school     กลับไปเริ่มตน้ที่โรงเรียน 

• Focus on classroom     มุ่งการเรียนรู้ของเด็กในห้องเรียน 

• Teacher as a key success    ครู คือ กุญแจความสําเร็จ 

• School as learning organization   ทํา รร. ให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้



R&D 
Innovation

Productivity PALs

Quality of 
Curriculums

Student 
Oriented

1. Student Oriented / Student Solution 
2. Quality of Curriculum & Students  
3. Core Competency Development 
4. Mentor Coaching 
5. Process Oriented/ QA,QI 
6. Creative Research and Innovation 
7. Pool : Alliance : Linkage 
8. Collective Leadership 

สมรรถนะที่จําเป็น สำหรับนักบริหารการศึกษา 

ใน โลกยุคหลังโควิค



Where are you? 

• Seniors                        Before 1925               95+                  Remind me  

• Builders                      1926 - 1945               76 - 95              Come to me 

• Boomers                     1946 - 1964               57 - 75              Write me 

• Gen X                          1965 - 1980               41 - 56              Call me 

• Gen Y (Millennium)      1981-1996                 25 - 40             Email me 

• Gen Z                          1997-2012                 10 - 24              Chat me  

• Gen Alpha                    Early 2010 - Middle 2020                  Connect me



ทฤษฎีโลก 2 ใบ  
ของครูและนักเรียน

โลกเสมือน  
(Virtual World)

โลกจริง  
(Physical World)ครู

นักเรียน

สภาพแวดล้อมที่เติบโตมา ประสบการณ์ จํานวน ชม.ที่ใช้แต่ละวันความคุ้นเคย



 Quality of Curriculum   

1. เลิกหลักสูตรตายซาก (Static Curriculum)  

2. เปลี่ยนจาก Bloom’s Taxonomy; KAP

3. เป็น Total Quality Education Curriculum 

• Self Domain (รู้จักตัวเอง เข้ากับสังคม พัฒนาตัวเอง)

• Readiness Domain (พร้อมเรียนรู้  เผชิญความจริง)

• Competence Domain (ทําเป็น พฤติกรรมเหมาะสม)

• Inquiry Domain (ตื่นตัวที่จะตั้งคําถาม ค้นหาคําตอบ)



School as The Learning Place

• ฝึกอารมณ์  

      Emotion as a teacher of the self domain

• สร้างประสบการณ์  

      Experience as a teacher of the Readiness domain

• ลงมือปฏิบัติ  

      Action as a teacher of the competence domain

• ค้นหาคําตอบจากความไม่รู้  

       The Unknown as a teacher of the inquiry domain



 Mentor Coaching  



จิตห้าลักษณะสําหรับอนาคต

1.จิตเชี่ยวชาญ (Disciplined Mind) 

2.จิตรู้สังเคราะห ์(Synthesizing Mind) 

1.จิตสร้างสรรค์ (Creating Mind) 

2.จิตรู้เคารพ (Respectful Mind) 

3.จิตรู้จริยธรรม (Ethical Mind) 

                           
Howard Gardner

การรู้คิด

ความเป็นมนุษย์



Focus on Teachers’ Learning

● ค้นหาวิธีสอนที่สร้างพลังเรียนรู้ 
● ทดลองและคิดเชิงนวัตกรรมต่อเนื่อง 
● แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติ 

(modelling, peer coaching) 
● สะท้อนบทเรียนร่วมกัน 
● สร้างชุมชนการเรียนรู้ขึ้นในโรงเรียน



Process Oriented  
Quality Assurance / Quality 

Improvement

CQI
Accredit

Mission/
Vision

   Accredit
QA/Standard

Action 
Research



PALs

• P : Pooling  
• A : Allying  
• L : Linkage  

•ผูกพันธมิตรกับองค์กรใดบ้าง ? 

•เรื่องอะไร ? 

•เชื่อมโยงอย่างไร ? 



แนวคิด หลักการและวิธีการ
กําหนดมาตรฐานและพัฒนา

วิชาชีพบริหารการศึกษา



กรอบความคิด 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 

Focus on Classroom Teacher Performance 

Powerful Pedagogies 

Students Outcomes 

   School  
   as an Organization ลดความซ  าซ้อน 

School Professional 
Communit 

Support System 

Collective Leadership 

Online System/ Link to DEEP & HCEC  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (เงินเดือน) กับวิทยฐานะ 
(ม.54 และ ม.55) เป็นเรื องเดียวกัน (ใช้ตัวชี วัดเดียวกัน) 

Back to School Line of Accountability 

PA ผอ.เขต  
PA ผอ.รร. 

PA ศน. 
PA คร ู

- School Goals 
- Context 
- National Policy 

   Teacher  
   as a key of Success Performance Development  Performance Appraisal 
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ระดับการปฏิบัติงานที คาดหวังตามวิทยฐานะ 

- แก้ไขป  หา 
  (Solve the problem) 
 
 

ครูช านา การ 

ครูช านา การพิเศษ 

ครูเชี ยวชา  

ครูเชี ยวชา พิเศษ 

- ริเริ มพัฒนา 
  (Originate and Improve) 

- คิดค้นและปรับเปลี ยน   
  (Invent and Transform) 
           
            

- สร้างการเปลี ยนแปลง 
  (Create an Impact)  
 
              
 
 
 

- ปรับประยุกต์ 
  (Apply and Adapt) 
 
 

คร ู

- ปฏิบัติและเรียนรู้ 
  (Execute and Learn) 
 
 

ครูผู้ช่วย 
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ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
www.otepc.go.th 



ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติและเรียนรู ้  
(Execute & Learn) 
 
ปรับประยุกต์ 
(Apply & Adapt) 
 
แก้ไขปัญหา 
(Solve the problem) 
 
ริเริ่ม พัฒนา 
(Originate & Improve 
 
คิดค้น ปรับเปลี่ยน 
(Invent & Transform) 
 
 
สร้างการเปลี่ยนแปลง 
(Create an Impact) 
 

สามารถปฏิบัติงานและเรียนรู้จากการปฏิบัติได้ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
และปฏิบัติตนตามจรรณยาบรรณวิชาชีพ  
 
สามารถปรับประยุกต์การจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานจนปรากฏผลลัพธ์ 
กับผู้เรียนได้ตามมาตรฐานต าแหน่งและปฏิบัติตนตามจรรณยาบรรณวิชาชีพ 
 
สามารถจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และปฏิบัติตนตามจรรณยาบรรณวิชาชีพ 
 
สามารถริเริ่มพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนจนปรากฏผลเชิงประจักษ์ 
และปฏิบัติตนตามจรรณยาบรรณวิชาชีพ 
 
สามารถคิดค้น พัฒนานวัตกรรมและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ จนท าให้ 
คุณภาพผู้เรียนสูงขึ้น และปฏิบัติตนตามจรรณยาบรรณวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี  
และให้ค าปรึกษาผู้อื่น 
 
สามารถคิดค้น พัฒนานวัตกรรม เผยแพร่และขยายผลจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง  
และปฏิบัติตนตามจรรณยาบรรณวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี ใหค้ าปรึกษาผู้อื่น  
และเป็นผู้น าในวิชาชีพ 
 
 



ระบบการ
กําหนดตําแหน่ง          

ผู้บริหาร



ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
เดิม ใหม ่

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สถานศึกษา บังคับบัญชาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา บริหารกิจการ
ของสถานศึกษา งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
   ไม่ได้ก าหนดเป็นด้านต่าง ๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   1. มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
   2. ด ารงต าแหน่งรอง ผอ. มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือด ารง
ต าแหน่ง รอง ผอ.สพท. ผช.ผอ.สพท. จนท.บริหารการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่มีประสบการณ์
บริหารมาแล้ว ไม่ต่ ากว่า 2 ปี  หรือครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่า 
ครู ชก. หรือด ารงต าแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า 
   3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
   4. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
   มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ตามลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
   1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
   2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  
   3.  ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
และนวัตกรรม  
   4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย  
   5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
   2. ด ารงต าแหน่ง หรือ เคยด ารงต าแหน่ง  
   

* มปีระสบการณ์การบริหารไม่น้อยกว่า 2 ปี  

รอง ผอ. ไม่น้อยกว่า 2 ปี วิทยฐานะ ชก. 

ศน. ชนพ.* ครู ชนพ.* 

ต าแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า 

ตัวอย่าง 
มาตรฐาน
ตําแหน่งผู้
บริหารสถาน

ศึกษา



ระบบการกําหนด
ภาระงานที่จะสรา้ง 

Instructional 
leadership          
ให้กับผู้บริหาร 
สถานศึกษา



Performance ของผู้บริหารสถานศึกษาในระบบวิทยฐานะใหม่ (ระบบ PA)

ทักษะการพัฒนาสถานศึกษา 

• มุ่งผลลัพธผ์ู้เรียนเปน็สําคัญ 

• มุ่งคุณภาพหลักสูตร และคุณภาพผู้เรียน 

• มุ่งพัฒนาสมรรถนะครูและผู้เรียน 

• มุ่งพัฒนาครูโดยใช้ระบบให้คําปรึกษา ชี้แนะ 

• มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการทํางาน 

• มุ่งนวัตกรรมการทํางานอย่างสร้างสรรค์ 

• มุ่งระดมทรัพยากรเครือขา่ยและความร่วมมือ 

• มุ่งสร้างภาวะผูนํ้าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลลัพธ์การพัฒนา               ตามบริบท และสภาพของสถานศึกษา 

• เป็นผลจากการจัดการบริหารจัดการของผู้บริหาร 

• ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

• ส่งผลต่อคุณภาพครู 

• ส่งผลต่อคุณภาพสถานศึกษา

เปลี่ยนจาก “ผู้บังคับบัญชา”    ไปเป็น   “หัวหน้า”



Q & A


