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ชื่อผลงานวจิัย (ไทย) 

โครงการวิจัยเรื่อง การก าหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 

ชื่อผลงานวจิัย (อังกฤษ) 

- 

ชื่อนักวจิัย 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 

ปีท่ีผลงานวจิัยเสร็จ 

2557 

ประเภทของงานวจิัย 

นโยบำยกำรศึกษำ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเป็นกลไกหลักในการพัฒนา ส่งเสริม ปลูกฝัง แนวความคิด ความรู้ ให้กับพลเมือง  และสังคมโดยรวมของทุก
ประเทศ ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นตัวแปรหลักของความสามารถในการแข่งขันระยะยาว (Long Term Competitiveness) การ
ออกแบบการศึกษาจึงเป็นข้อต่อส าคัญของการพัฒนาประเทศในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม บริบทที่ส าคัญในการออกแบบ
การศึกษาในปัจจุบันก็คือพลวัตการเปลี่ยนแปลงโลกจากการก้าวผ่านจากศตวรรษที่ 20 เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 กระแสการเปลี่ยนแปลง
โลกได้ส่งผลกระทบทั้ง ทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมืองของทุกประเทศ คนในโลกยุคใหม่ท่ามกลางพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงต้องมีความพร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านเหล่านี้ ประเทศไทยก็จ าเป็นต้องก้าวสู่
ศตวรรษที่ 21 เช่นกัน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมคนไทย เพ่ือการน าพาสังคมและประเทศไปสู่โลกที่ 1 จึงเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อ 
(Critical Point) ของชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 จะประกอบไปด้วยแนวทางในการด าเนินการที่ส าคัญ
ทั้งการ “ซ่อม” และการ “สร้าง” ควบคู่กันไป เพ่ือเป็นการปรับแต่ง ซ่อมแซมกลไกการศึกษาเดิมให้ดียิ่งขึ้น และสร้างเสริมกลไกใหม่ๆ 
ให้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองพลวัตรการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงสร้างพลังของการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย เพื่อก้าวสู่การ
สร้างสังคมแห่งปัญญาการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดผลในการพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ของไทยในทางปฏิบัติอย่างยั่ง 
ยืนและสมดุล เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง 

ซ่อม 
1. ปฏิรูประบบการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพครูประจ าการ 
2. ปฏิรูปการเรียนรู้แห่งศตวรรษ 21 และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ปฏิรูประบบการประเมิน เน้นการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 
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4. ปฏิรูปเชิงโครงสร้าง และบริหารการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนปฏิรูประบบการบริหารจัดการ (Management System) 
สร้าง 
5. สร้างสังคมแห่งปัญญา (Wisdom-based Society) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (Lifelong Learning) และสร้าง

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) เพ่ือสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ (ไม่ใช่แค่เน้นแต่วิชาการ) 

ค าส าคัญ 

ศตวรรษท่ี 21, ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21, กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง, กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

ที่ผ่านมาประเทศไทยยังคงขาดความชัดเจนในการก าหนดเป้าประสงค์หลักของการศึกษา (Objective Function) ซึ่ง
เปรียบเสมือนเป็นผลสุทธิของระบบ หรือปลายทางที่การศึกษาต้องพัฒนาและเสริมสร้างให้พลเมืองและสังคมสามารถอยู่ได้อย่าง
ภาคภูมิ แต่การตั้งเป้าประสงค์หลักของการศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถพัฒนามนุษย์และสังคมได้  หากแต่ต้องมีกลไกการ
ขับเคลื่อนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ปฏิบัติได้จริง โดยการด าเนินการจะต้องเข้าใจถึงท้ังบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษ
ที ่21 พ้ืนฐานปรัชญาการศึกษาไทย รวมถึงองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมการด าเนินชีวิตของผู้เรียน โดยความเข้าใจเหล่านี้ควรเป็น
ความรู้พื้นฐานที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โดยบุคคลในวงการศึกษาไทยตั้งแต่ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้มีส่วนร่วมทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ตราบไปจนถึงตัวผู้เรียนเองจะต้องมีความเข้าใจในแนวปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติอย่างเพียงพอ  ซึ่งแนว
ปฏิบัติเหล่านี้บางส่วนอาจไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ละน้อย (Incremental Change) แต่อาจจ าเป็นต้องเปลี่ยนถึงรากฐานแนวคิด
(Paradigm Shift/Fundamental Change) ดังนั้นการมีส่วนร่วมและความเข้าใจของภาคส่วนจึงเป็นอีกปัจจัยในการเปลี่ยนรูปครั้งนี้ 

ดังนั้น ตามที่ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงเห็นควรให้มีการจัดท าโครงการวิจัยเรื่องการก าหนดแนวทางการพัฒนา
การศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สามารถจัดเตรียมแผนการศึกษาของประเทศให้มีความสมบูรณ์พร้อมใน
ทุกๆ ด้าน มีความชัดเจนในการก าหนดเป้าประสงค์หลักของการศึกษา สร้างความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เห็นทิศทางการ
พัฒนาระบบการศึกษาของประเทศในทิศทางเดียวกัน มองเห็นความเชื่อมโยงและการบูรณาการการท างานระหว่างกัน รวมทั้งสามารถ
ใช้เป็นรากฐานส าคัญของกระบวนการปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพ่ือศึกษำสภำวกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มีนัยส ำคัญต่อกำรจัดกำรศึกษำไทย และก ำหนดภำพรวม
ของเป้ำประสงค์หลักของกำรจัดกำรศึกษำของไทย 

2) เพ่ือศึกษำวิเครำะห์ประเด็นท้ำทำยของกำรจัดกำรศึกษำของไทยในกำรบรรลุเป้ำประสงค์หลัก  ภำยใต้บริบทของกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 

3) เพ่ือจัดท ำข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำไทยเพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 รวมทั้งกลไกกำรขับเคลื่อน
ไปสู่ภำคปฏิบัติ 

ขอบเขตของการวจิัย 

1) ศึกษำกรอบแนวคิดและก ำหนด “เป้ำประสงค์หลัก” (Objective Function) ของระบบกำรศึกษำไทยและทิศทำงกำร
พัฒนำกำรศึกษำท่ีสอดคล้องกัน ให้สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรคนไทยที่มีคุณภำพในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่ำงยั่งยืน 

2) ศึกษำและน ำเสนอสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ (Learning Environment) ที่สำมำรถเอ้ือให้เกิดบรรยำกำศกำรเรียนรู้ใน
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ระดับปัจเจก และออกแบบนโยบำยกำรศึกษำเบื้องต้นที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
3) ศึกษำและเสนอแนะกำรออกแบบกลไกขับเคลื่อนระดับนโยบำย  (Mechanism Design) เพ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนดบทบำท

หน้ำที่และกระบวนกำรกำรบูรณำกำรระหว่ำงภำคส่วนหลำกหลำย ทั้งที่อยู่ภำยใต้สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนภำครัฐ
อ่ืนๆภำคเอกชน และภำคประชำชน ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกำรจัดกำรศึกษำ โดยแสดงให้เห็นควำมเชื่อมโยงบำงประเด็นของ
ยุทธศำสตร์ บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

4) น ำเสนอแนวทำงกำรด ำเนินงำนส ำหรับกำรใช้ข้อมูลทั้งหมดจำกโครงกำรเพ่ือเป็นฐำนในกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำร
ระยะยำว (15 ปี) เพ่ือเตรียมควำมพร้อมของกำรศึกษำไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

ทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา/ท่ีเกี่ยวข้อง 

ได้มีการศึกษาทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา และเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์การศึกษาวิจัยในโครงการนี้ โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ 

1. สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 และภาพของการศึกษาในสังคมยุคใหม่ โดยจะกล่าวถึง ความหมาย
ของศตวรรษที่ 21 และบทบาทของการศึกษาที่สามารถรับมือและตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งจะกล่าวถึงภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในยุคหลังสังคมฐานความรู้ และเรื่องของความรู้และการจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21 เปรียบเทียบกับศตวรรษที่ 
20 

2. ลักษณะของกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่  21 โดยในหัวข้อนี้ได้มีการ
ทบทวนกระบวนการเรียนรู้ที่ส าคัญและมีลักษณะเด่นในศตวรรษท่ี 21 

3. เป้าประสงค์หลักของการจัดการศึกษา โดยได้มีการศึกษาทบทวนหลักการของเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษา ตลอดจน
ภาพรวมของเป้าประสงค์หลักของการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ 

4. แนวทางพัฒนาการศึกษา โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อย ได้แก่ 
4.1 ประเด็นท้าทายของการจัดการศึกษาและทิศทางนโยบาย 
4.2 การพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ของผู้เรียน โดยศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการศึกษาเรียนรู้  
4.3 การพัฒนาการบริหารการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษา โดยทบทวนประเด็นการบริหารการศึกษา ผลตอบแทน

ภายนอกของการศึกษา และการปฏิรูปการศึกษาด้วยการปฏิรูประบบความรับผิดชอบ 
4.4 การพัฒนาการศึกษาและก าลังคนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

วธิีการวิจัย 

แนวทำงและวิธีกำรกำรด ำเนินงำนในกำรศึกษำครั้งนี้ประกอบไปด้วยรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. กำรรวบรวมข้อมูล 

1.1 กำรทบทวนกำรศึกษำและงำนวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้อง (Review Literature) 
1.2 กำรประชุม จัดให้มีกำรประชุมเพ่ือรวบรวมข้อคิดเห็นจำกผู้บริหำรผู้ทรงคุณวุฒิและภำคส่วนต่ำง  ๆ ทั้งกำรระดม

ควำมคิดเห็นร่วมกันระหว่ำงคณะวิจัยกับผู้แทนของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนผู้ก ำหนดนโยบำยที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนศึกษำมวลชนด้ำนกำรศึกษำและภำคประชำชน เพ่ือประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ร่วมกัน 

1.3 กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นต่ำง ๆ เพ่ือน ำมำใช้ในกำรศึกษำและ
ก ำหนด 

ยุทธศำสตร์ของระทรวงศึกษำธิกำรและแนวทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
1.4 กำรลงพ้ืนที่ศึกษำดูงำน คณะวิจัยจะลงพ้ืนที่ส ำรวจข้อมูลโรงเรียนจัดท ำเป็นกรณีศึกษำ โดยในกำรศึกษำครั้งนี้



4 
 

 

มุ่งเน้นศึกษำในกรณีกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นกรณีพิเศษเนื่องจำกเป็นกำรจัดกำรศึกษำที่มีควำมส ำคัญและเป็นรำกฐำนกำรศึกษำของ
ประเทศ 

2. กำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
2.1 กำรวิเครำะห์ระดับมหภำค (Macro Analysis 
2.2 กำรวิเครำะห์ระดับจุลภำค (Micro Analysis) 

ผลการวจิัย 

ส่วนที่ 1 สภำวกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มีนัยส ำคัญต่อกำรจัดกำรศึกษำไทย 
ส่วนที่ 2 ระบบกำรศึกษำเรียนรู้ของประเทศไทยและองค์ประกอบของระบบกำรศึกษำไทย โดยเนื้อหำในส่วนนี้จะเป็น

กำรศึกษำใน 4 โมดูล ได้แก่ 
1. เป้ำประสงค์หลักของประเทศไทยและกำรศึกษำไทย : ซึ่งจะศึกษำทั้งในเป้ำประสงค์หลักของประเทศไทย และเป้ำประสงค์

หลักของ 
กำรศึกษำ (Objective Function) ของประเทศไทย น ำเสนอผลวิเครำะห์สภำวกำรณ์ปัจจุบัน 
2. กำรพัฒนำระดับบุคคล (Individual Development) : โดยศึกษำถึงปัจจัยพ้ืนฐำนระดับบุคคลของคนไทยเพื่อเตรียมพร้อม

สู่ศตวรรษที่ 21 ภำพคนไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมกลุ่มของจิต (Mindset) กลุ่มของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st 
century skills) กลุ่มขององค์ควำมรู้แกนส ำคัญ และผลกำรประเมินช่องว่ำงคนไทยในปัจจุบันและคนไทยที่พึงประสงค์ 

3. สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ (Learning Environment) : โดยกำรศึกษำประสบกำรณ์ต่ำงประเทศเรื่องสภำวะแวดล้อมของ
กำรเรียน (Learning Environment) : กรณีศึกษำเชิงลึกจำกประเทศฟินแลนด์ สิงคโปร์ และญี่ปุ่น และสภำวะแวดล้อมของกำรเรียน 
(Learning Environment) ของประเทศไทย และกำรเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 

4. ระบบกำรบริหำรจัดกำรและเครื่องมือเชิงนโยบำย (Administation & Policy Instrument) 

อภปิรายผล 

สภำวกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มีนัยส ำคัญต่อกำรจัดกำรศึกษำไทย และก ำหนดภำพรวมของ
เป้ำประสงค์หลักของกำรจัดกำรศึกษำของไทย บริบทกำรเปลี่ยนแปลงส ำคัญท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ระดับ 

1. แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trend) ที่ส ำคัญ คือ พลวัตกำรเปลี่ยนแปลงโลกจำกกำรก้ำวผ่ำนจำก
ศตวรรษท่ี 20 เข้ำสู่ศตวรรษท่ี 21 

2. แรงขับเคลื่อนในระดับภูมิภำค (Regional Forces) กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจของภูมิภำคต่ำงๆ ของโลกมำกข้ึนโดย
กรอบควำมร่วมมือที่มีควำมส ำคัญใกล้ชิดกับประเทศไทยมำก คือกำรรวมกันเป็นประชำคมอำเซียน 

3. ประเด็นภำยในประเทศไทย (Local Issues) และยุทธศำสตร์ของประเทศ (Country Strategy) โดยประเด็นปัญหำ
ภำยในประเทศไทยที่ส ำคัญของไทย คือ เรื่องควำมเหลื่อมล้ ำ กับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง วิกฤตด้ำนควำมมั่นคง กำรเปลี่ยนแปลง
ทำงครัวเรือน 

นอกจำกนั้น หำกพิจำรณำไปถึงต้นตอของปัญหำที่เกิดขึ้นในระบบกำรศึกษำไทย หรือรำกของปัญหำที่อำจส่งผลให้กำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของประเทศไทยยังไม่เป็นไปตำมวิถีทำงท่ีพึงประสงค์ สรุปได้ 4 ประกำรที่ส ำคัญ ได้แก่ 

1. แนวคดิของกำรเรียนรู้ของศตวรรษท่ี 21 เป็นแนวคิดกำรเรียนรู้ใหม่ที่เปลี่ยนไปจำกเดิม 
2. แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำ (Education Management) 
3. ควำมสุ่มเสี่ยงของปัญหำคอรัปชั่นท ำให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณเพ่ือกำรศึกษำไม่เต็มประสิทธิภำพ 
4. ปัญหำกำรประเมินผลกำรศึกษำ 
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แนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำไทยเพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 จะประกอบไปด้วยแนวทำงในกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ
ทั้งกำร “ซ่อม” และกำร “สร้ำง” ควบคู่กันไป เพ่ือเป็นกำรปรับแต่ง ซ่อมแซมกลไกกำรศึกษำเดิมให้ดียิ่งขึ้น และสร้ำงเสริมกลไกใหม่ๆ 
ให้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองพลวัตรกำรเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงสร้ำงพลังของกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย เพื่อก้ำวสู่กำร
สร้ำงสังคมแห่งปัญญำกำรเรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์ ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดผลในกำรพัฒนำกำรศึกษำเรียนรู้ของไทยในทำงปฏิบัติอย่ำงยั่ง 
ยืนและสมดุล เป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำประเทศอย่ำงแท้จริง 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. ตั้งทีมการบริหารการเปลี่ยนแปลง “Change Management Team” เพื่อปรับให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และน าแนวคิดการเรียนรู้ใหม่ (New Concept of Learning) มาสู่การปฏิบัติอย่าง
แท้จริง 

2. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ (Management System) เพื่อให้ระบบการบริหารการศึกษาเป็นระบบที่มุ่งเน้น
ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นผลงาน และให้อิสระตามศักยภาพความพร้อมของสถาบันการศึกษาภายใต้เงื่อนไขการรับผิดรับชอบ 

3. ก าจัดช่องโหว่ของการบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการแสวงหาผลประโยชน์จากระบบการบริหารการศึกษา  น าไปสู่การ
ทุจริตคอรัปชั่น 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1. กำรวิจัยในประเด็นกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนภูมิศำสตร์ประชำกรโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท ำควำมเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงของวิถี
ของครอบครัวและสังคมของประเทศไทยในเมืองและภูมิภำคต่ำงๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนต่อกำรปรับรูปแบบกำรศึกษำและกำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้ 

2. กำรวิจัยในประเด็นควำมต้องกำรกำรศึกษำ (Education Needs) ของประชำกรหลังพ้นวัยเรียนในระบบเพื่อเป็นพ้ืนฐำนสำ
หรับกำรจัดกำรศึกษำและกำรส่งเสริมกำรศึกษำตลอดชีวิตของประชำชน (Lifelong learning) ให้สอดคล้องกับกลุ่มคน กลุ่มอำชีพ 

3. กำรศึกษำเชิงลึกถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำบันครอบครัว  กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อ
กำรศึกษำเรียนรู้ 

4. กำรศึกษำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรใหม่ และกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในทำงเทคนิคของกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ  ที่
มุ่งเน้นผลงำน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 


