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บทที่  6 
 

นัยสําคัญยุทธศาสตรการศึกษาในพลวัตศตวรรษที่ 21สูการเปนประชาคมอาเซียน
อยางยั่งยืนสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไทย 

 
นัยสําคัญยุทธศาสตรการศึกษาในพลวัตศตวรรษที่ 21สูการเปนประชาคมอาเซียนอยาง

ยั่งยืนสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไทย เปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรการศึกษาอยางมี
ศักยภาพ จากการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเขาถึง
เทคโนโลยี ภายใตการเปลี่ยนแปลงแหงพลวัตศตวรรษที่ 21 เนนการพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่
สมบูรณ พัฒนาสังคมใหเปนสังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญา สังคมการคิดสรางสรรค สังคมแหง
การเรียนรู สังคมคุณธรรม รวมถึง การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิตที่เชื่อมโยง
และบูรณาการสูการจัดการการศึกษาไดอยาง “มั่นคง มั่งคั่ง พอเพียง และยั่งยืน” 

6.1 นัยสําคัญการบริหารงานทางการศึกษาในพลวัตศตวรรษที่ 21 
6.2 นัยสําคัญยุทธศาสตรการบริหารจัดการศึกษาในพลวัตศตวรรษที่ 21 
6.3 นัยสําคัญยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูในพลวัตศตวรรษที่ 21  
6.4 นัยสําคัญนโยบายในกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรการศึกษาที่จะสามารถผลักดันแนว

ทางการพัฒนาไปสูการปฏิบัติอยางมีศักยภาพ 
  

นัยสําคัญการบริหารงานทางการศึกษาในพลวัตศตวรรษที่ 21  
 

นัยสําคัญการบริหารงานทางการศึกษาในพลวัตศตวรรษที่  21 ในดานวิชาการ ดาน
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป 

1. การบริหารงานดานวิชาการ จากการสรางหลักสูตรมุงใหผูเรียนมีสมรรถนะและทักษะ  
คือ ความสามารถในดานการแกปญหา การสื่อสาร การคิด การใชทักษะชีวิต ทักษะแหงศตวรรษที ่21 
และทักษะการใชเทคโนโลยี  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดประสบการณแก
ผูเรียนที่มีความแตกตางระหวางบุคคล ใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง มีนวัตกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย การใชแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษาที่มีอยูในชุมชน เปนแหลงเรียนรูมากขึ้น 
การประเมินผลการเรียนการสอนโดยใชวิธีการที่หลากหลายและยึดสภาพจริง เปดโอกาสใหผูเรียน
ประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ลดระดับการประเมินผลทางวิชาการนอยลง และใหความสําคัญ
กับการประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนมากยิ่งขึ้น 

2. การบริหารงานดานงบประมาณเพื่อการศึกษา โดยสวนกลางกระจายอํานาจการบริหาร
จัดการไปยังผูบริหารสถานศึกษา ลดหลั่นตามขนาดของสถานศึกษา การไดรับงบประมาณที่จะ
สามารถนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางคลองตัว การเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาเพื่อที่จะไดรับเงินสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งดานอาคาร สถานที่ วัสดุ
อุปกรณ เทคโนโลยี และคาตอบแทนคร ู
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3. การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล จากการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา
บุคลากร  การสรางขวัญกําลังใจ การพิจารณาความดีความชอบ  การโยกยาย การเลื่อนขั้นและ
แตงตั้ง ยึดความเหมาะสมและประสิทธิภาพ การดําเนินงานทางวินัยและการใหออกจากราชการ
แลวแตกรณี ยึดความถูกตองเปนจริง และยึดหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาครูแบบมืออาชีพเพื่อนํา
ความรูมาพัฒนาการเรียนการสอน ใหชุมชนเขามามีสวนรวม และจัดแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 
รวมทั้ง นวัตกรรมการบริหารจัดการ โดยรวมกลุมเปนเครือขายรวมมือเพื่อชวยเหลือทางวิชาการ
รวมกัน 

4. การบริหารงานดานการบริหารทั่วไป จากการกํากับดูแล วางแผน พัฒนาระบบขอมูล
และสารสนเทศ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาสังคมในการ
สงเสริมและสนับสนุนทางการศึกษา การประสานงานและติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การ
บริหารจัดการเปนไปตามบริบท ความพรอมและความสามารถของสถานศึกษา 
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นัยสําคัญยุทธศาสตรการบริหารจัดการศึกษาในพลวัตศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย ผูนํา
การศึกษา การสรางขีดความสามารถทางการศึกษา การสรางประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย การ
สรางความเทาเทียมทางการศึกษา การมีสวนรวมบน พื้นฐานของความรวมมือ การสรางองคความรู
การเปนพลเมืองโลก การสรางพลเมืองดิจิทัล ระบบเครือขาย การเชื่อมตอประสานกัน และการ
ประเมินตามสภาพจริง 

1. ผูนําการศึกษาจากการมีวิสัยทัศนกวางไกล วัฒนธรรมการเรียนรูที่ เปนเลิศในการ
ปฏิบัติงาน และการพัฒนาอยางเปนระบบ กําหนดคุณคาที่คาดหวังจากวิสัยทัศนที่มุงเนนการ
ดําเนินการเพื่อความสําเร็จในอนาคต การเปนผูนําที่มีคุณคาในการศึกษา และมีกระบวนทัศนในการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมการเรียนรู การสรางความสามารถและกระบวนการคิด สังคมแหงปญญา สังคม
แหงการเรียนรู และสังคมฐานความรู การสงเสริมการเรียนรูครอบคลุมความสนใจ ความสามารถ 
ความแตกตางสวนบุคคล การจัดการศึกษาดวยระบบการวางแผนการจัดการเพื่อตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และการจัดการความรูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา การจัด
กระบวนการเรียนรูตามสภาพจริงใหไดคุณภาพมาตรฐาน และการจัดการและการพัฒนาโดยมุงเนนที่
ประสิทธิภาพและการพัฒนาแกไขในวิธีการแบบบูรณาการมีสวนสนับสนุนในการขับเคลื่อนไปสู
ทิศทางเชิงบวกและคุณภาพ ทั้งนี้ ผูนําการศึกษา เปนกระบวนการในการจูงใจและปฏิสัมพันธใหทุก
คนในองคกรเขาใจระบบ และเปาหมายขององคกรเพื่อใหองคกรสามารถดําเนินกิจกรรมไดบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว  

1.1  การกําหนดแนวทางหลัก (Path finding) ของเปาหมายและแนวความคิดที่ชัดเจน 
ชวยใหผูนําสรางแผนงานแมแบบ (Blueprint of Action)  ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักการกอนจะลง
มือปฏิบัติตามแผน นอกจากนั้น ไมเพียงแตตองรูถึงวิธีการกําหนดทิศทางและเปาหมายเทานั้น แต
ตองไดรับการสนับสนุน มุงมั่นจากบุคลากรทุกภาคสวนในการบรรลุถึงเปาหมาย มีความสามารถนําให
ผูอื่นมีสวนรวมในการสรางพันธกิจ (Mission)  วิสัยทัศน (Vision) และสื่อสารอยางชัดเจนถึงความ
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แตกตางและผลประโยชนที่บุคลากรจะไดรับจากความสําเร็จในอนาคต อีกทั้ง สามารถทําใหบุคลากร
มีแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน 

1.2  การสรางระบบการทํางานที่มีประสิทธิผล (Aligning) ในการทําใหองคกรการศึกษา
ดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน ในฐานะผูนําตองเปลี่ยนแปลงระบบการ
ทํางาน ขั้นตอนการทํางาน และโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับจุดมุงหมายองคกรที่ไดวางไว 

1.3 การมอบอํานาจ (Empowering)  จะทําใหบรรยากาศในการทํางานมีความไววางใจ
ซึ่งกันและกัน การสื่อสารระหวางบุคคลและระหวางกลุมเกิดประสิทธิผลและเกิดผลลัพธใหมๆ ที่
สรางสรรค ซึ่งมาจากการที่บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็น และศักยภาพของตนไดอยางอิสระ 
โดยการสรางสภาวะที่จะกระตุนการสรางเสริม และปลดปลอยความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสามารถ 
และศักยภาพที่มีอยูในบุคลากรทุกคน วิธีการนี้จะชวยใหบุคลากรสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดียิ่งขึ้น   

1.4 การสรางตัวแบบ (Modeling) หัวใจของการเปนผูนํา คือ ตองสรางความนาเชื่อถือ  
กลาวคือ ตองเขาใจถึงความสําคัญในคุณลักษณะที่เหมาะสมของผูนําการศึกษา ประกอบดวย  

1) บริหารคนไดและใชคนเปน (Empowering Workforce)  ผู นําการศึกษาตอง 
ฝกฝนทักษะในการใชคน รูจักพัฒนาและอบรมใหบุคลากรในองคกรไดมีความ
กลาที ่จะคิดและตัดสินใจ หมดยุคของการควบคุมและสั ่งการ (Control & 
Command)  

2) บริหารการเงินและตนทุนเกง (Managing capital & cost) ผูนําการศึกษาตอง
มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณ และใชงบประมาณ
อยางคุมคา 

3) บ ร ิห า ร ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ข อ งบ ุค ล า ก ร ใน อ ง ค ก ร ได  (Managing 
Portfolio)  ผู นําการศึกษาตองเกงในการบริหารความหลายหลาย มีความรู
หลายดาน เลือกใชกลยุทธไดอยางเหมาะสม  

4) สรางความผูกพันกับบุคลากรและผู ม ีส วนไดเส ีย (Engaging Personnel & 
Stakeholders) ผูนําการศึกษาตองสามารถสรางความผูกพันเพื่อมัดใจผูมีสวน
ไดเสียที่เกี่ยวของทั้งหมด ตองเขาใจการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรม รูจักสราง
สัมพันธ (Building Connection) และใชสัมพันธภาพเหลานั้นใหเกิดประโยชน 
(Managing Relationship) 

5) บ ร ิห ารก าร เป ลี ่ย น แ ป ล งแ ล ะค ว าม ค ล อ งต ัว  (Managing Change & 
Agility)  ผู นําตองสามารถบริหารทีมงานและองคกรใหม ีความวองไวปราด
เปรียว พรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และมีความสามารถใน
การปรับตัวสูง  

6) ทักษะพิเศษในการสงเสริมการทํางาน (Power Skills)  ผูนําตองมีทักษะพิเศษ
ที่จะ ชวยสงเสริมการทํางานใหดีขึ้น อาทิ ความรูในเรื่องเทคโนโลยีและดิจิทัล 
(Technology & Digital Literacy) ความสามารถในการสรางสัมพันธและมี
ปฏิสัมพันธกับคน (Interpersonal Skills)  ความคิดสรางสรรค (Creativity) 
และความสามารถในการสรางนวัตกรรม (Innovation) เปนตน  
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1.5 การสรางประสิทธิผลทางการศึกษาของผูนําการศึกษา ที่เปนผูกระตุนและสราง 
เสริมทั้งดานวิชาการ ดานขวัญกําลังใจ ผลักดันใหบุคลากรครู มีความกระตือรือรนในการทํางาน เพื่อ
พัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง นอกจากนั้น ยังตองสามารถสรางระบบการบริหารที่ โปรงใส และ
ตรวจสอบได รวมทั้ง สงเสริมใหนําระบบการประกันคุณภาพไปสูวัฒนธรรมการทํางานขององคกรของ
ความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษาที่กอเกิดประโยชนตอการศึกษาเนนผลลัพธที่เกิดกับผูเรียน และ
ตอบโจทยของการกาวทันการเปลี่ยนแปลง ของการศึกษาที่มีคุณภาพ 

2. การสรางขีดความสามารถทางการศึกษา จากการเนนความสามารถเฉพาะดาน เนน
ทักษะการคิดวิเคราะห และสรางสรรคสื่อนวัตกรรมเพื่อสรางความรูใหม การจัดการเรียนรูเนน
กระบวนการเรียนรูโดยบูรณาการเนื้อหาตางๆ เขาดวยกัน การสรางความเปนเลิศทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี นวัตกรรม ทักษะทางวิชาชีพเพื่อเปนรากฐานในการสรางอนาคต การสงเสริมและ
ปลูกฝงการเรียนรูดวยทักษะในศตวรรษที่ 21 การเพิ่มทักษะทางวิชาชีพในขณะที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานความรูของทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรูที่เปนนวัตกรรมใหมผานเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อ
นวัตกรรมคุณภาพ การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและสรางสภาพแวดลอมสําหรับการ
ทํางานเปนทีมและแลกเปลี่ยนความรูเพื่อสรางประสบการณใหม และการปลูกฝงผูเรียนอยากรูอยาก
เห็น และสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรูที่หลอหลอมลักษณะทางจิตทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค 

3. การสรางประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย จากการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและ
สงเสริมการพัฒนาทุนมนุษย การพัฒนาครูในดานความสามารถ ความรู และทักษะในการใช
เทคโนโลยีแบบบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรูและการทํางาน การสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรูและปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูใหเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผูเรียน การพัฒนา
ผูเรียนและการจัดการเรียนรูที่มีความตองการพิเศษใหบรรลุศักยภาพของตนเอง การสรางระบบการ
จัดการการศึกษาเพื่ออํานวยความสะดวกการเรียนรูในโลกแหงความเปนจริง การสงเสริมรากฐานที่
สําคัญในการสรางความรู ปลูกฝงกระบวนการคิดอยางเปนระบบ และการสงเสริมใหผูเรียนคนพบ
ศักยภาพของตนเองสรางชุมชนแหงการเรียนรูอยางมืออาชีพ กระตุนแรงจูงใจ มุงเนนความเปน
ปจเจกบุคคล 

4. การสรางความเทาเทียมทางการศึกษา จากการสงเสริมบริการการศึกษาที่เปนสากล 
คุณภาพ และความเทาเทียม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีการศึกษาอยางครอบคลุมและทั่วถึง การ
สรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม คุณธรรม และจริยธรรม สรางระบบสนับสนุนสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคมใหกับผูเรียน สรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนกระตือรือรน สรางสรรค และประเมินตนเอง การ
ใหผูเรียนมีสวนรวมสรางสรรคและพัฒนาการดําเนินงาน รวมทั้ง สรางสภาพแวดลอมการเรียนรู 

5. การมีสวนรวมบนพื้นฐานของความรวมมือ จากการรวมกันคิด ตัดสินใจ รวมปฏิบัติการ 
กํากับดูแลรวมกัน ติดตามและประเมินผล การแบงปนความรับผิดชอบ และสรางเครือขายความ
รวมมือแบบบูรณาการที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน เอื้อเฟอเผื่อแผในการชวยเหลือ ความรับผิดชอบที่
รูสึกมุงมั่นในการทํางาน ความไววางใจและความรวมมือ ผลประโยชนรวมกัน ความรวมมือและ
สนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการการศึกษาที่หลากหลาย การกําหนดแผนนโยบายและ
กลยุทธผานการประสานงานระหวางพันธมิตรเครือขาย และการจัดการความรู การสรางความรู ความ
เขาใจ ทัศนคตินําไปสูการมีสวนรวมเต็มสมบูรณ 
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6. การสรางองคความรูการเปนพลเมืองโลก จากการปฏิรูปหลักสูตรที่มุงพัฒนาผูเรียนเพื่อ
เปนพลเมืองในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงดานการสอนและการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนที่เปน
พลเมืองในศตวรรษที่ 21 และการเปลี่ยนแปลงการวัดและประเมินที่มุงพัฒนาผูเรียนที่เปนพลเมืองใน
ศตวรรษที่ 21 

7. การสรางพลเมืองดิจิทัล จากการอัพเกรดการจัดการเรียนรูที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนา
ผูเรียนในการเปนพลเมืองดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 การสรางอัตลักษณที่ดีทั้งในโลกออนไลนและในโลก
แหงความเปนจริง และการรับรูและจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอรตางๆ อยางชาญฉลาด 

8. ระบบเครือขาย จากการสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ปรับกระบวนการ
ทํางานเพื่อใหเกิดประสิทธิผลและนําตนเอง กลุม และองคกรไปสูความสําเร็จ การทําความเขาใจและ
มองปญหาในรูปแบบใหมที่สรางสรรค การใชความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพผลลัพธในทางปฏิบัติและการแกปญหา และการใชพลังสรางสรรคของความรวมมือ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่สําคัญ  

9. การเชื่อมตอประสานกัน จากการมุงสูอนาคต วางแผนเชิงรุก เนนภารกิจคุณภาพ การ
ทํางานรวมกับผูอื่นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ความชื่นชมยินดีและชวยเหลือซึ่งกันและกันใน
กระบวนการจัดการเรียนรูที่แสดงถึงความเชื่อมโยงและความตอเนื่อง และการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคา การตรวจสอบประสิทธิภาพ 

10. การประเมินตามสภาพจริง จากการเนนการใชการประเมินที่แทจริงเพื่อแจงการ
ตัดสินใจตามสมควร การใชวิธีการที่หลากหลาย และการประเมินและแหลงขอมูลในกระบวนการ
ประเมินที่แทจริง เพื่อสรางแนวทางแกไขหรือวิธีการของปญหาเฉพาะ 

 
นัยสําคัญยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูในพลวัตศตวรรษที่ 21  

 

นัยสําคัญยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูในพลวัตศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย องคความรูแบบ
บูรณาการสําหรับศตวรรษที่ 21 ทักษะในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาหลักสูตร การสรางความตระหนัก 
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
คุณลักษณะของศตวรรษที่ 21 การประเมินทักษะแหงศตวรรษที่ 21 และการเรียนรูตลอดชีวิต 

1. องคความรูแบบบูรณาการสําหรับศตวรรษที่ 21 จากการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรูของ
นักเรียนใหบรรลุผลที่สําคัญและจําเปนอยางแทจริง มุงใหนักเรียนสรางความรูใหมดวยตนเอง 3) การ
กาวขามหัวเรื่องสูการเรียนรูเพื่อชีวิตในศตวรรษที่ 21 การสอนนักเรียนเปนมนุษยที่เรียนรูการใช
ทักษะการใชชีวิตในศตวรรษที่ 21 การออกแบบการจัดการเรียนรูและอํานวยความสะดวกในการ
เรียนรูใหนักเรียนไดเรียนรูจากการกระทําที่มีจุดกระตุนความปรารถนาที่จะเรียนรู การรวบรวม
ความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ เพื่อสนับสนุนหรือโตแยงสมมติฐานของคําตอบที่คุนเคยจาก
ประสบการณเกาเพ่ือสรางกระบวนทัศนใหมมาแทนที่ และการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานกิจกรรม 

2. ทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย ทักษะแบบ 6R 12C 3E 
2.1 ทักษะแบบ 6R  
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1) ทักษะการอาน (Reading Skills) อานแลวเขาใจ สรุปความได รูจักใชความคิด
วิเคราะห  วิจารณและแสดงความเห็นอยางมีเหตุผล การอานสงเสริมใหผูอานมี
พัฒนาการในความรูและความคิด มองโลกที่กวางไกล เขาใจปญหาที่เกิดขึ้นจะ
ชวยใหสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตอง  มีความเฉลียวฉลาด สามารถประกอบ
อาชีพและเปนพลเมืองที่ด ี

2) ทักษะการเขียน (Writing Skills) ความชัดเจนของการเขียนที่ เลือกใชคํามี
ความหมายเดนชัด อานเขาใจ ไมคลุมเครือ ถูกตองเหมาะสม กะทัดรัด เราความ
สนใจ โดยการเขียนชวยจัดระบบความคิด ทําใหมีสมาธิ และเขาใจตนเองมากขึ้น 
เปนการสื่อสารที่สําคัญ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและการเรียนรู 

3) ทักษะการคิดเลขเปน (Arithmetic’s Skills) สิ่งที่ตองการพัฒนาในการแกปญหา
ที่มีประสิทธิภาพ เปนกระบวนการที่สรุปขอเท็จจริงไดอยางเที่ยงตรง โดยอาศัย
ชุดของขอมูลมาประกอบ การสรางขอคาดเดา (สมมติฐาน)  คนหาวิธีการ ศึกษา
หาความรู เพื่อแกปญหาหรือเพื่อสรุปและตรวจสอบความถูกตอง และอธิบาย
เพื่อยืนยันการสรุป 

4) ทักษะความสัมพันธทางวิทยาศาสตร (Relation Science Skills) ความเขาใจ
และสามารถนําเอาแนวคิด หลักการ ทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใช  สามารถใช
กระบวนการเพื่อแกปญหา 

5) ทักษะความสัมพันธทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Relation Technology and 
Innovation Skills) การทํางานโดยการนํานวัตกรรมมาประยุกตใชนําไปสูผล
ในทางปฏิบัติและแกปญหา รวมกับกระบวนการทางเทคโนโลยี 

6) ทักษะความสัมพันธทางคุณภาพ (Relation Quality Skills)  การสรางคุณภาพ
การจัดการเรียนรู การเปนชุมชนการเรียนรูแบบมืออาชีพ การสรางแผนการ
จัดการเรียนรู และการใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาและแกไขปญหา
ทางการเรียนรู  

2.2 ทักษะแบบ 12C 
1) ทักษะการคิดวิเคราะห (Critical Thinking Skills) ความสามารถในการแยกแยะ 

เรื่องราว หรือ เนื้อหาตางๆวามีความสําคัญอยางไร อะไรเปนเหตุเปนผลและเปน
อยางนั้น อาศัยหลักการของอะไร จากการคิดใหลึกและกวาง (การคิดขั้นสูง)ใน
การจําแนกแจกแจง และแยกแยะองคประกอบตางๆของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใด
เรื่องหนึ่ง หรือเรื่องราว เหตุการณ และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวาง
องคประกอบเหลานั้นเพื่อคนหาสาเหตุที่แทจริงของสิ่งที่เกิดขึ้น  

2) ทักษะความคิดสรางสรรค (Creativity Skills) ความคิด แนวทาง และทัศนคติ
ใหมๆ รวมทั้งความเขาใจและการมองปญหาในรูปแบบใหม ภายใตความรูสึกไว
ตอปญหา จะมีความสามารถในการจดจําปญหาตางๆ รวมทั้งความสามารถใน
การเขาถึงหรือการทําความเขาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริง สิ่งที่เปนมโนทัศน ความ
คลองในการคิด จากการผลิตแนวความคิดจํานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว แลว
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เลือกแนวความคิดที่ดีที่สุดมาใชแกปญหา และสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางในการ
คิดไดเปนอยางดี ความคิดริเริ่ม ที่สามารถในการคนหาแนวทางใหมๆ มาใชใน
การแกปญหา และความยืดหยุนในการคิด ของความสามารถในการหาวิธีการ
หลายๆ วิธีมาแกไขปญหา  

3) ทักษะพลังสรางสรรค (Creative Tension Skills) การใชความพยายามทําให
สําเร็จจากชองวางระหวางความจริงกับสิ่งที่คาดหวังที่อาจจะมีอุปสรรค ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนอุปสรรคใหเปนแหลงของพลังสรางสรรคหรือที่เรียกวาแรงตึงของ
ความคิดสรางสรรค แรงตึงของความคิดสรางสรรคจะเปนศูนยกลางความรอบรู 

4) ทักษะการคิดเชิงรุก (Critical Proactively Skills) การทํางานที่มีเปาหมาย สู
อนาคต เนนพันธกิจที่ดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว คุมคาและมีคุณภาพ การรู
วิธีการใชความรูที่เขมขนในการแกไขปญหา 

5) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)  กระบวนการถายทอด ขาวสาร
และขอมูล ความรู ประสบการณ ความรูสึก ความคิดเห็น ความรูสึก หรือ ความ
ตองการจากผูสงสารโดยผานสื่อตางๆ ที่อาจเปนการพูด การเขียน การใช
สัญลักษณ การแสดงทาทาง หรือการจัดกิจกรรมตางๆ ไปยังผูรับสาร  

6) ทักษะการรวมมือ (Collaboration Skills) การทํางานรวมกับผูอื่นในดาน ตางๆ  
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย จากการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ดวยความเต็มใจเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคอยางเดียวกัน 

7) ทักษะการเกื้อกูลและแบงปน (Collaborative Cultural Skills)  ความ จริงใจที่
ไมเห็นแกเพียงตนเอง แตเห็นอกเห็นใจ คุณคาในเพื่อนมนุษย มีความเอื้ออาทร 
และเอาใจใส  

8)   ทักษะสมรรถนะ (Competency Skills)  คุณลักษณะที่ซอนอยูภายในตัวบุคคล  ซึ่ง
จะเปนตัวผลักดันใหสามารถสรางผลการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบใหสูงกวา
หรือเหนือกวา เกณฑ/เปาหมายที่กําหนดไว 

9) ทักษะการเชื่อมโยง (Connecting Skills) กระบวนการแสดงความตอเนื่อง  
10) ทักษะการยึดมั่น (Composition Skills)  ความมั่นคงที่ไมเปลี่ยนแปลง และ

สอดคลองกับความตองการ 
11) ทักษะการกํากับและติดตาม (Controlling Skills)  สิ่งสําคัญที่จะชวยให ทราบ 

ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  
12) ทักษะการใชทรัพยากรที่คุมคา (Cost Effectiveness Skills) การใช ทรัพยากร

ตางๆใหเกิดประโยชน คุมคามากที่สุด  
2.3 ทักษะแบบ 3E  

1) ทักษะการเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment Skills) การสรางภาวะ ผูนํา
การเปลี่ยนแปลงที่ดี การปรับกระบวนการทํางานเพื่อใหบรรลุประสิทธิผลและ
นําพาตนเอง และ การจัดการเรียนรูใหประสบความสําเร็จ 
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2) ทั กษะประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล (Efficiency & Effectiveness Skills)   
ความสามารถทํางานใหสําเร็จไมวาจะเปนการบรรลุความสําเร็จในรูปแบบของ
ภารกิจ เปาหมาย หรือ  วัตถุประสงค 

3) ทักษะการประเมินผล (Evaluation Skills) การนําเอาขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการ
วัดประเมินผล  มาใชในการตัดสินใจ การวัดประเมินผลทั้งระหวางการจัดการ
เรียนรู (Formative) หลังการจัดการเรียนรู (Summative) และยึดสภาพจริง 

3. การพัฒนาหลักสูตร ที่มีโครงสรางหลักสูตรมีความเขมขน การควบคุมคุณภาพอยาง
เขมงวด หลักสูตรแกนกลางควรเปนเพียงกรอบสําหรับโรงเรียนและครูในการแกไขและปรับใหเขากับ
บริบทในการสอนของแตละคน  สงเสริมการเรียนรูแบบคณะกรรมการและแบบองครวม  และการ
เนนสรางเปนหลักสูตรแหงการคิด  

4. การสรางความตระหนัก จากการสรางความรู ความเขาใจ และการกําหนดประเด็น
สําคัญเพื่อสรางสังคมโลก การขับเคลื่อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่สอดคลองกับบริบททางสังคมที่
แตกตางกัน สรางความเขาใจของมนุษยรวมกันในดานเชื้อชาติและวัฒนธรรม และการใชภาษาตาง
วัฒนธรรมกันอยางราบรื่น 

5. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ของการจัดการเรียนรูและสรางความคิดสรางสรรคโดย
ใชเทคนิคหลากหลายมุมมอง การสรางมุมมองใหมๆ ที่เปดรับความคิดเห็นรวมกัน การสรางความ
เขาใจ การปรับปรุงและการวิเคราะห การประเมินมุมที่ตองการพัฒนาความเขาใจในการคิดเชิง
สรางสรรค การทํางานรวมกันอยางสรางสรรคกับผูอื่นเพื่อพัฒนาตนเอง ดําเนินการและสื่อสารมุมมอง
ใหม ๆ กับผูอื่นเสมอโดยเปดกวางและตอบสนองตอมุมมองใหม ๆ และปลูกฝงความคิดเห็นและ
ประเมินงานของกลุมเพื่อปรับปรุงงานในรูปแบบใหม  การมองวาความลมเหลวเปนโอกาสในการ
เรียนรู และประยุกตใชการเรียนรูกับนวัตกรรมดวยการนําความคิดสรางสรรคไปปฏิบัติจริงเพื่อให
ไดผลลัพธที่เปนรูปธรรม  

6. ทักษะชีวิตและอาชีพ จากการจัดการเรียนรูที่จะปรับตัวไดดีในสภาวะที่เปลี่ยนแปลง 
การใชชีวิตอยางชาญฉลาดมากขึ้นในโลกศตวรรษที่ 21 การสรางผลิตภัณฑใหมที่ตอบสนองตอไลฟ
สไตลตามบริบทสภาพแวดลอมนําไปสูการเผยแพรเทคนิคและวิธีการตางๆ และการพัฒนาทักษะ
เชิงกลยุทธเพื่อการประกอบการในอาชีพตางๆ 

7. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
7.1 การรูสารสนเทศ ในความรูความสามารถและทักษะของบุคคลในการเขาถึง

สารสนเทศ ประเมินสารสนเทศที่คนมาได และ ใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพทุกรูปแบบ และ
จะตองมีทักษะในดานตางๆ อาทิเชน ทักษะการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะการใช
ภาษา เปนตน 

7.2 การรู เท าทันสื่อ จากความสามารถในการใชสื่ ออยางรูตัวและ ใชสื่ออยาง
ตื่นตัว สามารถตีความ วิเคราะห แยกแยะเนื้อหาสาระของสื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7.3 การสื่อสารและเทคโนโลยี (ICT) คือ คอมพิวเตอร อุปกรณตอพวงที่เกี่ยวของ และ
ซอฟตแวรมาทํางานประมวลผลบันทึก จัดเก็บอยางเปนระบบ สามารถสืบคน และนําเสนอ
สารสนเทศ และยังรวมถึงการใชเครือขายในการสื่อสารเพื่อรับสงสารสนเทศ โดยไอซีทีแบบใหม
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มุงเนนไปที่คอมพิวเตอร การสื่อสารผานดาวเทียม เครือขายแบบมีสายและไรสาย อินเตอรเน็ต ไมวา
จะเปนการใชอุปกรณ การประยุกตใชงานหรือการบริการ 

8. คุณลักษณะของศตวรรษที่ 21 ในคุณสมบัติการทํางานรวมถึงการปรับตัวและความเปน
ผูนํา คุณลักษณะการเรียนรู ไดแก การชี้นําตนเอง และการเฝาสังเกตการเรียนรูดวยตนเอง คุณสมบัติ
ทางศีลธรรม รวมถึง การเคารพผูอื่น ความซื่อสัตยสุจริต และความเปนพลเมืองของชาติและสังคมโลก 

9. การประเมินทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ของการสรางสมดุลในการประเมินเชิงคุณภาพ 
โดยเนนถึงประโยชนของผลตอบรับจากการกระทําของนักเรียนเพื่อการปรับปรุง การใชเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบ การวัด และการประเมิน การติดตาม วิเคราะห และรวบรวมขอมูล
เชิงคุณภาพของนักเรียนรายบุคคลและกลุม รวมทั้ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ตลอดจน ความสามารถและความถนัดทางวิชาชีพของนักเรียน 

10. การเรียนรูตลอดชีวิต ในการจัดแหลงเรียนรู กระบวนการเรียนรู การเรียนรูดวยการลง
มือทํา การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรูที่ผสมผสานความยืดหยุน
และการเรียนรูผานกระบวนการที่สําคัญของการเรียนรูคําถาม คนหาการเรียนรู รวมถึงการสรางการ
เรียนรู การสื่อสารการเรียนรู และการเรียนรูการบริการของการประยุกตใชและขยายความรูสูสังคม 

 
นัยสําคัญนโยบายในกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรการศึกษาที่จะสามารถผลักดันแนวทางการพัฒนา
ไปสูการปฏิบัติอยางมีศักยภาพ 

 

นัยสําคัญของนโยบายในกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรการศึกษาที่จะสามารถผลักดันแนว
ทางการพัฒนาไปสูการปฏิบัติอยางมีศักยภาพ ในดานนโยบายและยุทธศาสตรการศึกษา ดาน
เปาประสงคหลักของการจัดการศึกษาในพลวัตศตวรรษที่ 21  ดานทิศทางของการจัดการศึกษาอยาง
มีนัยสําคัญในพลวัตศตวรรษที่ 21 ดานกลยุทธการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมและเครือขาย ดานกล
ยุทธการบริหารจัดการแบบยึดพื้นที่เปนตัวตั้ง และดานกลยุทธการสรางสังคมแหงการเรียนรู   

1. ดานนโยบายและยุทธศาสตรการศึกษา ประกอบดวย 
1.1 การสรางระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ เนนการสรางพื้นฐานที่มั่นคง บูรณาการเพื่อ

รองรับการศึกษาและการเรียนรู ตอบสนองตอสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ให
ความสําคัญกับเรื่องความมีประสิทธิภาพ สงเสริมความเทาเทียม และเนนการสรางสมดุล ใน
กระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสูคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา มีการกําหนดมาตรฐาน 
การศึกษา การจัดระบบและโครงสรางการวางแผน และการดําเนินตามแผน รวมทั้ง การสราง
จิตสํานึกใหเห็นวา การพัฒนาคุณภา การศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และเปนความ
รับผิดชอบรวมกันของทุกฝาย เพื่อมุงไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูจากการปรับพื้นฐานวิธีการคิด
และวิธีการปฏิบัติ การสรางระบบโครงสรางและ ระบบงานตางๆ ใหพรอมตอการจัดการศึกษาและ
การเรียนรู การกําหนดรูปแบบของการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูทั้งในระดับปจเจกบุคคลและ 
สวนรวม กําหนดมาตรการในการถายทอดองค ความรูและทักษะ เขาสูการปฏิบัติงานตามหนาที่ ที่
รับผิดชอบ พัฒนาและสงเสริมระบบการทํางานเปนทีม อยางเปนระบบ 
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1.2 สรางพลเมืองคุณภาพ คนที่สมบูรณทุกดาน ชวยใหพบความสามารถพิเศษ รับรู
ศักยภาพ และมีความกระหายใครเรียนรูตลอดชีวิต เปนกรอบทิศทางของการพัฒนาผูเรียน และมุงให
สถานศึกษา หรือ โรงเรียนไดจัดประสบการณการเรียนรูและสรางผูเรียนใหมีคุณลักษณะตางๆ คือ 
ทันตอเหตุการณปจจุบัน  รูในประเด็นขัดแยงทางสังคม  มีมุมมองเชิงวิพากษตอสังคม  ไดรับการสอน
แบบขามสาขาวิชา (cross-disciplinary) รูในประเด็นที่เปนสากล  รูแนวคิดของการมีสวนรวมในภาพ
กวาง มีมุมมองเรื่องชีวิต รูหลักการ แนวคิด ความเชื่อ สิทธิมนุษยชน  มีมุมมองในภาพรวมเชิงระบบ 
ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนที่ตางไปจากแบบดั้งเดิม และเรียนรูในแนวคิดที่กวางและมีความรอบรู 

1.3 รูปแบบการบริหารจัดการ สรางสมดุลระหวางการรวมศูนยและการกระจายอํานาจ 
เนนการบริหารการศึกษาดวยทองถิ่นมากขึ้น โดยสวนกลางเปนผูวางเป าหมาย และแนวทางสําหรับ
การศึกษาของประเทศ และใหอิสระกับสถานศึกษาในการวางหลักสูตรและการเรียนการสอนไดอยาง
ยืดหยุน เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

1.4 ภาวะผูนําในการสรางกระบวนการที่ผูนําใชอิทธิพล และอํานาจหนาที่ในการ
บริหารงานอยางมีศิลปะ ทั้งการชี้แนะ สั่งการและอํานวยการเพื่อโนมนาวจิตใจผูใตบังคับบัญชาให
ปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุวัตถุประสงครวมกันในการถายทอด
แนวคิดไปสูการปฏิบัติ   

1.5 วัฒนธรรมองคกรของการสรางแบบแผน คานิยม ความเชื่อและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานที่เปนเอกลักษณเฉพาะ การสรางความรูสึกและเจตคติอันดีของบุคลากรที่มีตอองคกร  
และการสรางความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษาที่กอเกิดประโยชน เนนผลลัพธทีผู่เรียน  

1.6 การจัดการเรียนการสอน ยึดหลักการดูแลแบบครบวงจรและเทาเทียม เปดโอกาส
ใหครูเลือกวิธีการที่เหมาะกับผูเรียนของตนไดอยางอิสระ สงเสริมใหผูเรียนคนพบความสามารถตนเอง 
แรงใจ (Passion) ในการเรียนรูตลอดชีวิต  สรางสภาพแวดลอมที่ทาทายและสนุกสนาน ผสมผสาน
การเรียนในหองเรียนและนอกหองเรียนอยางสมดุล 

1.7 ครูเปนหัวใจของการจัดการเรียนรู จุดเนนคือการสรางครูคุณภาพสูง คุณภาพเปน
เลิศ การคัดเลือกครูเขมขน วิชาชีพครูเปนอาชีพที่คนปรารถนาและเปนที่นับถือโดยการบมเพาะ
ทักษะอาชีพครู  มีการสงเสริมการสรางเครือขายการพัฒนาตนเองของครูจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ  การวางระบบพัฒนาครูอยางครบวงจร ปรับอัตราเงินเดือนใหสูงเทาวิชาชีพชั้นสูง 
ยกระดับมาตรฐานในเสนทางอาชีพครใูหมีความกาวหนา 

1.8 หลักสูตร โครงสรางหลักสูตรมีความเขมขน มีมาตรฐาน แตใหโครงสรางหลักสูตร
เปนเพียงกรอบเทานั้น โรงเรียนและครูมีอิสระกําหนดวิธีการสอน การเรียนรูเต็มที่ การจัดหลักสูตร
เนนการเรียนรูอยางกวางขวางและเปนองครวม (Broad-Based and Holistic  Learning) การ
ออกแบบหลักสูตรและวัดผล เนนความสอดคลองกับหลักสูตรการคิด 

1.9 การประเมิน  ไมมีระบบประเมินดวยขอสอบกลาง (National Test)  หรือ มีสอบ
วัดผลมาตรฐานนอยครั้ง หรือ ครั้งเดียวเมื่อจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จุดเนนคือ เนนการประเมิน
พัฒนาการเรียนรู (Formative  assessment) เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู และใหการ
ประเมินในหองเรียนเปนการสังเกตพัฒนาการ และสื่อสารกับผูปกครองอยางสม่ําเสมอ เทคโนโลยี
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สารสนเทศ  ICT เปนปจจัยสงเสริมการเรียนรูที่นักเรียนเปนศูนยกลางเนนที่เนื้อหาสาระ (Content) 
นํามาใชอยางบูรณาการอยางเหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการของแตละชวงวัย 

2. ดานเปาประสงคหลักของการจัดการศึกษาในพลวัตศตวรรษที่ 21 โดยเปาประสงคหลัก
ของการศึกษาในระดับมหภาค ที่เปนเปาหมายปลายทางของการจัดการศึกษา คือ “ผลลัพธของระบบ
การศึกษา” ประกอบไปดวย 5  เปาประสงคหลัก คือ (1) การเขาถึง(Access)  (2) ความเทาเทียม
(Equity) (3) คุณภาพ(Quality) (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ (5) ตอบโจทยบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  ทั้งนี้ เปาหมายของการศึกษาในอนาคตคือ เรื่องคุณภาพการศึกษา รวม
ไปถึงการตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง  

2.1 ระดับมหภาค จากการยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ สอดคลอง
กับการวางแผนกําลังคน สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและหนุนเสริมการพัฒนาทุนมนุษยอยางเปน
องครวมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน นําประเทศกาวพนกับดักประเทศรายไดปานกลาง 
(Middle-Income Trap)  ขณะเดียวกันก็เปนการพัฒนาอยางสมดุล คนและสังคมอยูอยางมีความสุข 
และมีการกินดีอยูดี (Well-being) การสรางสังคมแหงปญญา (Wisdom-based  Society) และการ
สรางสภาพแวดลอมที่ เอื้ อตอการเรียนรู  (Learning  Supportive  Environment) ด วยการ
เปลี่ยนแปลงตามกระบวนทัศนใหม (Paradigm Shift) ปฏิรูปสังคมขับเคลื่อนใหเกิดวัฒนธรรมการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

2.2 ระดับปจเจก จากการสรางมนุษยที่สมบูรณ จิตที่พรอม ความแข็งแกรงในสมรรถนะ
หลักสอดรับศักยภาพการเรียนรูของทุกคน โดยอาศัยการศึกษาเปนเครื่องชวยบมเพาะคนไทยใหเปน
คนไทยที่มีศักยภาพ กลอมเกลาใหเปนคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข ชวยนําประเทศไปสู
ระดับการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน มิใชการมุงเนนเพียงผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ หรือการสอบเพื่อ
คะแนนอยางเดียวอีกตอไป 

3. ดานทิศทางของการจัดการศึกษาอยางมีนัยสําคัญในพลวัตศตวรรษที่ 21 โดยแนวโนม
สภาวการณของการเปลี่ยนแปลงจะสงผลอยางมีนัยสําคัญตอการจัดการศึกษา ทั้งในดานคุณภาพ
การศึกษา การเขาถึงและเทาเทียม ประสิทธิภาพ และการปรับตัวเขากับกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลกยุคใหมในพลวัตศตวรรษที่ 21 ดังนั้น การกาวเขาสูกระแสใหมของการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในดานเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Economy) ใหความสําคัญกับการพัฒนา
ทุนมนุษย (Human  Capital) การใชและตอยอดองคความรู การใหความสําคัญกับการวิจัยและ
พัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม การวางแผนการพัฒนากําลังคนที่เหมาะสม 
และจัดการศึกษาใหสอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ 21  

3.1  กําหนดยุทธศาสตรที่สงเสริมใหพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ของผูเรียน จากการ
ยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพสอดคลองกับทักษะศตวรรษที่ 21 การพัฒนา
กําลังคน และสรางสังคมแหงภูมิปญญา การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต และหนุนสรางเสริมการ
พัฒนาทุนมนุษย อยางคลอบคลุม การเพิ่มความสามารถ สมรรถนะ ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 การ
สรางเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู จากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศใหม ปรับเปลี่ยนการ
ขับเคลื่อนใหเกิดวัฒนธรรมของการเรียนรูอยางตอเนื่อง และตลอดชีวิต สรางมนุษยที่สมบูรณ มีจิตที่
พรอม มีความแข็งแกรงในศักยภาพของการจัดการศึกษากาวทันการเปลี่ยนแปลงแหงศตวรรษที่ 21 
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สรางเสริมและบมเพาะใหเปนผูเรียนมีศักยภาพ ประสิทธิภาพ มุงเนนและกลอมเกลาใหมีคุณธรรม
และจริยธรรมนําพาไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน สรางความสามารถในการแขงขันผานนวัตกรรมและ
ความคิดเชิงสรางสรรค การพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานความรู  
การเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อที่จะสามารถบรรลุศักยภาพที่แทจริงของตนเอง และมุงเนนการ
พัฒนาทักษะทางสังคม ทักษะทางเทคโนโลยี ทักษะการอาชีพแหงอนาคต การพัฒนาดานวิชาแกน
หลักที่เปนพื้นฐานตอการศึกษาในระดับสูงขึ้น 

3.2  กําหนดยุทธศาสตรที่สงเสริมใหประเทศเขาสูประชาคมอาเซียนอยางภาคภูมิ ของ
การจัดการศึกษาเพื่อสรางพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณในทุกมิติ ใหผูเรียนสามารถคนพบ
ศักยภาพของตนเองและใชศักยภาพ ไดอยางเต็มที่ สรางระบบการศึกษาที่สามารถเอื้อใหเกิดการ
เรียนรูแบบรูจริง สรางระบบความรับผิดชอบ และการปรับเปลี่ยนระบบสนับสนุน คํานึงถึงความ
จําเปน และวางระบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อ การกระจายอํานาจใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล 
การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพ โดยการปรับเปลี่ยนใหแบงตามหนาที่ สงเสริมแรงจูงใจ ให
ความสําคัญกับความเปนปจเจกบุคคลของผูเรียนแตละคน  ใหมีทางเลือกที่หลากหลายในการเรียนรู 
และสรางครูคุณภาพสูง จากการพัฒนาและสงเสริมสมรรถนะของครูอยางครบวงจร และฝกอบรมเพื่อ
เสริมสมมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู  

4. ดานกลยุทธการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมและเครือขาย จากการบริหารจัดการใน
ลักษณะเปนเจาของรวมกันของกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู และผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholder) จากการมีสวนรวมดานการเรียนรู การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู การจัดกิจกรรม
การเรียนรูดวยการปฏิบัติ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู มาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงพัฒนาและการถอดบทเรียนจากการเรียนรู 

4.1  การรวมระดมความคิด โดยการรวมกันคนหาสาเหตุปจจัย ลําดับความสําคัญของ
ปญหา วิธีการแกปญหาและสรางเสริมองคความรู การกําหนดกิจกรรมการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู เพื่อนําขอมูลมาเปนแนวทางพัฒนาทางการศึกษา 

4.2  การรวมกันวางแผน จากการรวมกําหนดความตองการสรางฐานขอมูลและองค
ความรูและตองการจัดการเรียนรู รวมวางแผน วัตถุประสงค วิธีการดําเนินการตามกิจกรรม และสรุป
เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู 

4.3  การรวมลงมือทํา จากการรวมกันกําหนดวัตถุประสงค เพื่อจะกระตุนใหนักเรียน
เห็นคุณคาในการศึกษาและการจัดการเรียนรู ภูมิปญญา วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม รวมกันคิด
แผนงาน โดยยึดเปาหมายและความตองการหลัก แนวทางในการทํางาน รวมถึง บทบาทและหนาที่
อยางชัดเจน 

4.4  การรวมติดตามประเมินผลปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายสําคัญ 
4.5  การรับประโยชนรวมกันในผลประโยชนจากกระบวนพัฒนาทั้งผูมีสวนไดสวนเสียที่

เกี่ยวของกับการดําเนินงานทางการศึกษา เกิดกลุมในการรวมทํางานและพัฒนาอยางเขมแข็ง 
5. ดานกลยุทธการบริหารจัดการแบบยึดพื้นที่เปนตัวตั้ง จากการบริหารจัดการแบบยึด

พื้นที่เปนตัวตั้งหรือใชพื้นที่เปนฐาน (Area– based management) โดยไมคํานึงถึงสังกัด แตเปนการ
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รวมตัวกันบริหารจัดการกันทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เนนผูเรียน หรือพลเมือง
ของสถานศึกษาในพื้นที่เดียวกันหรือที่ใกลเคียงกัน เปนสําคัญ 

5.1  การบริหารจัดการแบบยึดพื้นที่เปนตัวตั้งที่มุงผลสัมฤทธิ์ ในนโยบาย พันธกิจ 
วัตถุประสงคที่ชัดเจน และเปาหมายที่รูปธรรม โดยเนนที่ผลผลิตและผลลัพธ ไมเนนกิจกรรมหรือการ
ทํางานตามระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมาย และเปนเปาหมายที่มีรากฐานมาจากพันธกิจ
ขององคกร โดยมีตัวชี้วัดที่สามารถวัดได เพื่อใหสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได การตัดสินใจใน
การจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานหรือโครงการตาง ๆ จะพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก 
บุคลากรทางการศึกษาทุกสวนฝาย รูวางานที่องคกรคาดหวังคืออะไร เพื่อใหเกิดผลอยางไร ผลที่
เกิดขึ้นจะชวยใหบรรลุเปาหมายของโครงการและองคกรอยางไร มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ 
การบริหารงาน บริหารคน เพื่อใหสามารถทํางานไดบรรลุผลไดอยางเหมาะสม มีระบบสนับสนุนการ
ทํางาน ในเรื่องระเบียบการทํางาน สถานที่ อุปกรณในการทํางาน มีวัฒนธรรมและอุดมการณรวมกัน 
ในการทํางานที่สรางสรรคเปนองคกรที่มั่งมั่นจะทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว การ
สรางขวัญและกําลังใจดี  

5.2  การบริหารจัดการศึกษาโดยยึดพื้นที่เปนฐานจากการทบทวนและศึกษาศักยภาพ 
ปญหาและความตองการการพัฒนาในพื้นที่เปาหมายนั้นใหรอบดาน มีการนําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนามาทบทวนและ ศึกษาวิจัย เพื่อคนหาประเด็นสําคัญเกี่ยวกับศักยภาพของพื้นที่ ศึกษาและ
คนหาสาเหตุของการจัดการศึกษาที่ไมสอดคลองกับสภาพพื้นที่ มีการศึกษา ความตองการของผูเรียน
และชุมชน เพื่อใหเขาใจถองแทในปญหาและทิศทางของการจัดการศึกษา กอนนําไปสูการกําหนด
หลักสูตรทางการศึกษา หรือหลักสูตรเสริม  

5.3  สถานศึกษาจะตองเปนฝายริเริ่มแสวงหาความรวมมือกับองคกรตางๆ เพื่อใหมีการ
จัดหลักสูตรการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ที่สามารถตอบสนอง สอดคลองกับศักยภาพและ
ความตองการของพื้นที่ สอดคลองกับความสามารถและความตองการของผูเรียน แสวงหาความ
รวมมือกับผูนําและองคกรตางๆ ในทองถิ่น เพื่อรวมพลังทางปญญา รวมพลังทางการจัดการและ
ทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

5.4  สถานศึกษาจะตองประสานการทํางาน และหลักสูตรการศึกษากับเขตพื้นที่
การศึกษา หรือหนวยงานสวนกลาง ใหเกิดความรวมมือในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และการนํา
หลักสูตรไปใชในสถานศึกษา 

5.5 การกําหนดใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยัง 
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาและจัดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาของแตละ 
แหงทําหนาที่กํากับสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาของตนเองใน 4 ดาน คือ ดาน 
วิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณ และดานการบริหารทั่วไป 

5.6 การบริหารจัดการสถานศึกษา มุงใหการบริหารโรงเรียน การเรียนการสอน มี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน เพราะในการบริหารโรงเรียนดวยวิธีการหรือวิธีคิดแบบเดิม
นั้นโรงเรียนจะถูกควบคุมโดยหนวยงานหรือตัวแทนของสวนกลางเปนสวนใหญ นโยบายและแนว
ทางการดําเนินงานของโรงเรียนมักจะถูกกําหนดมาจากสวนกลาง การบริหารมักจะไมตอบสนอง
หรือไมตรงกับปญหาและความตองการที่แทจริงของโรงเรียน สมาชิกที่อยูโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งของ
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โรงเรียนจะไมมีอํานาจ ไมไดมีสวนรวมหรือไมมีสวนเกี่ยวของในการกําหนดทิศทางการบริหารและ
จัดการโรงเรียนในฐานะของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake-holder) กับโรงเรียนโดยตรง 

5.7 การเนนลักษณะเฉพาะตัวของแตละโรงเรียนที่มีความแตกตางกัน เปนการกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการไปยังโรงเรียนโดยตรง เปนการบริหารแบบมีสวนรวม (Participation) เปน
หลักสําคัญ มีความเชื่อวา โรงเรียนบริหารจัดการตนเองได ใหโรงเรียนมีอํานาจและความรับผิดชอบ
โดยตรงตอการดําเนินงานของโรงเรียนดวยตนเอง และมีความเชื่อวาโรงเรียนมิใชเพียงเปนหนวย
ปฏิบัติตามนโยบายหรือตามแผนงานที่หนวยเหนือกําหนดเทานั้น แตเปนหนวยปฏิบัติที่สามารถ
วิเคราะหปญหาสามารถกําหนดนโยบายวางแผนบริหาร จัดการดวยตนเอง 

5.8 การลดอํานาจสั่งการจากระดับบนมาใหสภาโรงเรียนหรือคณะกรรมการโรงเรียน
และถายโอนอํานาจการบริหารจัดการจากเขตการศึกษามาสูโรงเรียนโดยตรงทําใหการบริหาร
โรงเรียนเปนการตัดสินใจที่ฐานปฏิบัติ (Site-based Decision-Making) โรงเรียนจะมีอํานาจมากขึ้น 
ในการตัดสินใจและตองรับผิดชอบโดยตรงตอการวางแผนพัฒนาโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การจัดการการเงินและการงบประมาณ
จะตองมีการใหอํานาจ (Empower) โรงเรียน ในการบริหารจัดการตนเองโดยระบบการมีสวนรวมจาก
ผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยตรง 

5.9 หลักปฏิบัติที่สําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก กระจายอํานาจ 
การบริหารจัดการไปยังสถานศึกษาหรือโรงเรียนโดยตรง ใหโรงเรียนมีอํานาจและตองรับผิดชอบ การ
บริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ เนนการบริหารแบบมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งรูปแบบการมี
สวนรวมที่นิยมใชกันมาก คือ การบริหารโดยคณะกรรมการโรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการโรงเรียน
โดยทั่วไปประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ผูแทนครู ผูปกครอง และผูแทนชุมชน โดยรวมกันมีบทบาท
ในการบริหารโรงเรียนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ตอบสนองความตองการของ
ผูปกครอง ชุมชนโดยตรงมากที่สุด 

5.10 การประยุกตใชหลักการ วิธีการ และกลยุทธ ในการทําใหมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานสูงขึ้น การกระจายอํานาจการบริหารจัดการ เพิ่มอํานาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบ และ
การปฏิบัติไปยังหนวยปฏิบัติ ทําใหองคการหรือหนวยงานสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได
อยางมีคุณภาพ และสรางความพึงพอใจ แกผูรับบริการและผูเกี่ยวของไดมากยิ่งขึ้น 

5.11 การเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรและแบบแผนการทํางานของโรงเรียนใหเปนผูรูจักคิด
ริเริ่มดวยตนเอง คิดชวยตนเอง สรางตนเองใหเขมแข็ง บริหารโดยการริเริ่มดวยตนเองและรูจัก
รับผิดชอบตนเอง 

5.12 รูปแบบและแนวปฏิบัติในเงื่อนไขความสําเร็จ เชน ผูปฏิบัติงานในโรงเรียนตองมี
อํานาจอยางแทจริงในการบริหารงบประมาณ บุคลากร และหลักสูตรการใชอํานาจหนาที่เนนอยูที่การ
ใชเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีผลโดยตรงตอการจัดการเรียนรูเปนหลักสําคัญ ไดแก การ
เผยแพรประชาสัมพันธใหทั่วถึง การกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาและใหมีการ
กําหนดมาตรฐานงานของคณะกรรมการสถานศึกษาใหชัดเจน การสรรหาและการคัดเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาตองใหได คนที่มีความรูความสามารถ เสียสละ และเปนตัวแทนของกลุม
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ตาง ๆ อยางแทจริง ตองจัดการฝกอบรม/สัมมนาผูบริหารคณะกรรมการสถานศึกษาใหมีความรูความ
เขาใจ พัฒนาทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพ 

6. ดานกลยุทธการสรางสังคมแหงการเรียนรู   
6.1  การเปนโรงเรียนชุมชนแหงการเรียนรู (School as Learning Community: SLC) 

มีหลักการสําคัญ ไดแก 
1) วิสัยทัศน สําหรับผูเรียน คือโรงเรียนที่ชวยสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมี

คุณภาพ และสําหรับครู โรงเรียนคือ ที่ที่ครูไดเรียนรูจากชั้นเรียนของตนเองและ
เพื่อนครูดวยกัน จนเปนผูเชี่ยวชาญในงานการศึกษา สําหรับผูปกครองและคนใน
ชุมชนทองถิ่น คือ การมีสวนรวมและใหความรวมมือกับโรงเรียนในการจัด
การศึกษา 

2)  ปรัชญา (1) ปรัชญาวาดวยความเปนสาธารณะ (Public Philosophy) หองเรียน
และโรงเรียนคือพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรูรวมกันของทุกคน ไมมีใครเปน
เจาของเพียงลําพัง การเรียนรูเปนไปเพื่อประโยชนรวมกัน และเปดกวางในการมี
สวนรวม (2) ปรัชญาวาดวยประชาธิปไตย (Democracy Philosophy) การใช
ชีวิตอยูรวมกับผูอื่นอยางเคารพ เขาใจ รับฟงเสียงจากทุกคน และตองไดรับการ
ยอมรับ เพื่อทําใหระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนและหองเรียนเกิดขึ้นได
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับครู ครูกับครู ที่มีความสัมพันธในการรับฟงซึ่ง
กันและกัน (Listening Relationship) และ (3) ปรัชญาวาดวยความเปนเลิศ
(Excellence Philosophy)  ซึ่งความเปนเลิศ ไมไดหมายถึงความยอดเยี่ยมจาก
การเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น ผูเรียนทุกคนมีความแตกตาง และมีสิทธิที่จะ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพของตนเอง ความเปนเลิศจึงไมจําเปนตองเหมือนกัน แต
ตองมีการมองใหไกลเพื่อพัฒนาศักยภาพแหงการเรียนรูใหยอดเยี่ยมที่สุดของทั้ง
ครูผูสอนและผูเรียน 

3)  ระบบกิจกรรม มีโครงสรางสําคัญ ไดแก (1) การเรียนรูแบบรวมมือรวมพลังใน
หองเรียน (Collaborative Learning) คือ แกนของการเรียนรู เกิดขึ้นจากการ
รวมมือและการสื่อสารแบบพูดจาปฏิสัมพันธ ชวยกระตุนและบังคับใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู ชวยฟนฟูความสามารถทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนชาได สําหรับ
ผู เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนที่สูงอยูแลวยิ่งสูงเพิ่มขึ้น โดยมีการ
ออกแบบการเรียนรูแบบรวมมือรวมพลังในหองเรียน ครูสนับสนุนใหผูเรียนได
เรียนรูซึ่ งกันและกันแบบกลุ มในการสรางการเรียนรูแบบกาวกระโดด 
ผาน Sharing Task และ Jumping Task (2) การสรางความเปนเพื่อนรวมงาน 
(Collegiality) และชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (Professional Learning 
Community) การสรางโรงเรียนที่ทําใหครูเติบโตขึ้นไดในฐานะผูเชี่ยวชาญ ซึ่ง
การเติบโตของครู คือ การเติบโตในฐานะชางฝมือ (Craftsmanship) คือ การ
ไดรับเทคนิค และสไตล ผานการลอกเลียนแบบ และการเติบโตในฐานะ
ผูเชี่ยวชาญ (Professional Development) คือ การบูรณาการทฤษฎีกับการ
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ปฏิบัติจริง ผานกรณีศึกษาในการวิจัยในชั้นเรียน หรือ การวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน ชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ จะสนับสนุนงานวิจัยของครูแตละบุคคล
ใหมีคุณภาพที่สูงขึ้น และ (3) การเขารวมเรียนรูเพื่อการปฏิรูปของผูปกครอง
และคนในชุมชนทองถิ่น เงื่อนไขที่จําเปนตองสรางความสัมพันธในการเรียนรูซึ่ง
กันและกัน มีความเปนหนึ่งเดียวกัน  

6.2 การสรางวิถีการเรียนรูและแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง คือ การบริการวิชาการและ
สรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู 
สถานศึกษารวมมือกับบุคลากรและองคกรในชุมชนที่เกี่ยวของทุกฝาย ทุกระดับ รวมจัดการเรียนรู 
เพื่อใหเปนสังคมแหงภูมิปญญา และการเรียนรูตลอดชีวิต การศึกษาวิจัย สรางเสริม สนับสนุนแหง
การเรียนรูและกลไกการเรียนรู โดยศึกษาวิจัย สํารวจจัดหา และจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ ระดมทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก  

6.3 หลักสูตรการจัดการเรียนรูใหเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 เนนเชิงสหวิทยาการของ
การสรางโอกาสที่จะประยุกตทักษะเชิงบูรณาการขามสาระเนื้อหาและสรางระบบการเรียนรูที่เนน
สมรรถนะเปนฐาน สรางนวัตกรรมและวิธีการเรียนรูในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเปนตัวเกื้อหนุน 
การเรียนรูแบบสืบคนและวิธีการเรียนจากการใชปญหาเปนฐาน (Problem-based) เพื่อสรางทักษะ
ขั้นสูงทางการคิดวิเคราะห บูรณาการแหลงเรียนรู จากชุมชนมาใช  

6.4 การพัฒนาวิชาชีพจากการสรางบุคลากรการศึกษา ใหเปนผูที่มีทักษะความรู
ความสามารถในเชิงบูรณาการ การใชเครื่องมือและกําหนดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ และสรางใหมี
ความสามารถในการวิเคราะหและกําหนดกิจกรรมการเรียนรูไดเหมาะสม สรางความสมบูรณแบบใน
มิติของการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย สรางใหบุคลากรเปนผูมีทักษะความรู
ความสามารถในเชิงลึกเกี่ยวกับการแกปญหา การคิดแบบวิจารณญาณ และทักษะดานอื่นๆที่สําคัญ
ตอวิชาชีพ เปนยุคแหงการสรางสมรรถนะทางวิชาชีพใหเกิดเพื่อเปนตัวแบบ (Model) แหงการเรียนรู 
ที่จะนําไปสูการสรางทักษะการเรียนรูใหเกิดขึ้นกับผูเรียนไดอยางมีคุณภาพ สรางใหบุคลากรเปนผูที่มี
ความสามารถวิเคราะหผูเรียนไดทั้งรูปแบบการเรียนสติปญญา จุดออน จุดแข็ง ชวยใหบุคลากรไดเกิด
การพัฒนาความสามารถใหสูงขึ้นเพื่อนําไปใชสําหรับการกําหนดกลยุทธทางการศึกษา และจัด
ประสบการณทางการเรียนไดเหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู สนับสนุนใหเกิดการประเมินอยาง
ตอเนื่องเพื่อสรางทักษะและเกิดการพัฒนาการเรียนรู  การแบงปนความรู สรางใหเกิดตัวแบบที่มีการ
พัฒนาทางวิชาชีพไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 

 
  

 

 




