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            ประเทศไทยในอดีต มีการพัฒนา สังคมและเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
ตั้งแต่โมเดลประเทศไทย 1.0 ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ประเทศไทย 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบาและก้าวสู่
โมเดลประเทศไทย 3.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักทว่า ภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 3.0” ที่เป็นอยู่ต้องเผชิญ 
กับดักส าคัญที่ไม่อาจน าพาประเทศพัฒนาไปมากกว่านี้การสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศหากย้อนหลัง  
ไปในอดีต ประเทศไทยเองก็มีการปรับโมเดลเศรษฐกิจอยู่หลายครั้ง เริ่มจากโมเดลประเทศไทย 1.0 ที่เน้น
ภาคการเกษตร ไปสู่ โมเดลประเทศไทย 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเบาและก้าวสู่โมเดลประเทศไทย 3.0  
เน้นอุตสาหกรรมหนัก อย่างไรก็ดี ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 3.0” นอกจากต้องเผชิญกับกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางแล้ว เรายังต้องเผชิญกับ “กับดักความเหลื่อมล้ าของความมั่งคั่ง” และ “กับดักความไม่
สมดุลในการพัฒนา” กับดักเหล่านี้เป็นประเด็นที่ท้าทายในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและการศึกษา 
เพ่ือก้าวข้ามประเทศไทย 3.0 ไปสู่ประเทศไทย 4.0 
           ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2580) ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ  
กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในสภาพปัญหาอันเป็นที่มาของแนวคิดการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่การ
พัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่อง มีแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ที่หลากหลาย การจัดสรรและการใช้
งบประมาณแบบแยกส่วน การก าหนดอนาคตของชาติกระท าโดยภาครัฐเป็นส่วนใหญ่และประเทศพัฒนา
แล้วจะมียุทธศาสตร์ชาติ โดยกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2580) คือ “ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การ
พัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม 
ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0 เป็นความมุ่งมั่น ที่ต้องการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งใน
ปัจจุบันยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย” ต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน้อย ได้มาก” 
การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิง นวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น  
            กำรศึกษำ 4.0 (Education 4.0)เป็นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียน สามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่
ทุกหนแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของ
สังคมซึ่งการเรียนการสอนในปัจจุบัน ยังคงห่างไกลในหลายๆ มิติ เช่น ไม่เคยสอนให้ผู้เรียนได้คิดเองท าเอง 
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ส่วนใหญ่ยังคงสอนให้ท าโจทย์แบบเดิมๆ อีกอย่างคือผู้เรียนเริ่มไม่รู้จักสังคม ส่วนใหญ่ใช้เวลาในโลก
ออนไลน์ไปกับเกมส์ การช้อปปิ้ง การแชท เฟสบุ๊ค ไลน์และอินสตราแกรม ส่วนใหญ่มันเป็นสังคมมายา ซึ่ง
เทคโนโลยีไม่ได้ผิด แต่เหรียญมีสองด้าน เทคโนโลยีก็เช่นกัน จะน าไปใช้ในด้านใดให้เกิดประโยชน์ เป็น
ความยากและท้าทายของผู้ที่ต้องท าหน้าที่สอนในยุคนี้ เพราะการเรียนการสอนในยุค 4.0 ต้องปล่อยให้
ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยี  ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปล่อยให้กล้าคิดและกล้าที่จะผิด แต่ทั้งหมดก็ยังคงต้องอยู่
ในกรอบที่สังคมต้องการหรือยอมรับได้ ไม่ใช่ว่าเก่งจริง คิดอะไรใหม่ๆ ได้เสมอและมีความคิดสร้างสรรค์ แต่
ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งปัจจัยหลักของการใช้เทคโนโลยีที่เกิดความคุ้มค่า ได้แก่   
            1. การใช้อินเทอร์เน็ต (Internet) เครื่องมือส าคัญส าหรับการค้นหาความรู้ เป็นแหล่งข้อมูลที่
ส าคัญ ดังนั้นทางการศึกษาต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าถึง Internet ได้ง่าย มากกว่ามอง Internet เป็น
ผู้ร้ายแล้วกลัวว่าผู้เรียนจะใช้ Internet ไปในทางท่ีไม่ดี ไม่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ 
            2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)เป็นพรสวรรค์ หลักสูตรการเรียนการสอนควรจะ
เปิดโอกาส ให้ผู้เรียนกล้าที่จะคิดนอกกรอบหรือต่อยอดจากต าราเรียน 
            3. การปฏิสัมพันธ์กับสังคม(Society Interaction) เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของ
สังคมและท างานร่วมกันในสังคมได้  ควรมีกิจกรรมที่สนับสนุนการท างานแบบเป็นกลุ่มหรือทีม  
ปัจจัยดังกล่าว ถ้าท าได้ดีการศึกษา 4.0 จะสามารถสร้างและพัฒนาคน ให้สามารถค้นหาความรู้ต่างๆ  
มาปะติดปะต่อและประยุกต์เข้ากับงานท่ีท า สามารถต่อยอดและพัฒนา 
            การเตรียมการศึกษาเพ่ือก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องค านึงถึงโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งยังมีบุคลากรทางการศึกษาอีกจ านวนมากที่อยู่ในระบบ 1.0, 2.0, 3.0 ซึ่งการพัฒนาการการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มปฏิรูปการศึกษา โดยได้ก าหนดนโยบาย 2 ภาษา (Bilingual Policy) และ
สร้างทักษะด้านวิชาชีพเพ่ือเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรม และมีการพัฒนาความสามารถด้านการศึกษาจัดให้มี
โรงเรียนการคิดวิเคราะห์ (Thinking School) โดยหลักการส าคัญ คือ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของ
การศึกษา การใช้วิทยาศาสตร์เพ่ือศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆ การใช้คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาความสามารถทาง
สติปัญญา/ด้านการคิด การใช้เหตุผล และหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ 
และการเตรียมการศึกษาจะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จัดหลักสูตรให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม 
พร้อมทั้งปรับปรุงต าราให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังมีครูผู้สอนเพียง 2% เท่านั้น ที่มี
ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรว่าเป็นอย่างไร ดังนั้น สิ่งที่ควรจะต้องด าเนินการคือ การปรับปรุงต ารา
เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร ต้องเปลี่ยนระบบการประเมินเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตร โดยเฉพาะการ
คิดเป็น วิเคราะห์เป็นตามทักษะในศตวรรษที่ 21  และการปรับการอบรมครูให้ตรงกับความต้องการในการ
น าความรู้ไปใช้ และการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ ต้องด าเนินการควบคู่ไป
ด้วยกัน  
            แนวทางสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะต่อยอดไปสู่การน าไปใช้นั้น วิธีที่ดีที่สุดที่จะท าให้
ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมได้ คือ การใช้รูปแบบน าเสนอโครงงานที่ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างแรงจูงใจที่จะท าให้ผู้เรียนสนุกกับการหาค าตอบ ชอบที่จะ
เรียน ชอบที่จะได้ปฏิบัติ ดังนั้น การจะเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาทางการศึกษา ต้องเป็น
การก้าวทีละก้าวจึงจะเกิดความยั่งยืนได้ และการที่จะเป็นการศึกษา 4.0 ทุกอย่างต้องผ่านการวางแผนเพ่ือ
สร้างสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมที่ดี และต้องใช้ความอดทนและต้องด าเนินงานในทุกภาคส่วนของ
การศึกษาไปพร้อมๆ กัน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและความสมดุล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาบุคลากร
และการสร้างนวัตกรรมในการขับเคลื่อนพัฒนาทางการศึกษาที่สามารถน าไปใช้และปฏิบัติได้จริงอย่างเป็น
รูปธรรม ที่ยึดพ้ืนที่และผู้เรียนเป็นศูนย์กลางพัฒนาที่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างเข็มแข็ง 
            การศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนา ส่งเสริมและปลูกฝังแนวความคิดให้กับพลเมืองและเยาวชนของ
ชาติ  ซึ่ งเป็นตัวแปรส าคัญของสมรรถนะ ความสามารถในการแข่งขันระยะยาว (Long Terms 
Competitiveness) ที่เป็นข้อต่อหลักและบริบทที่ส าคัญของการออกแบบภายใต้การขับเคลื่อนของการ
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอันเชื่อมโยงกับมนุษย์และสังคมในพลวัตของการก้าวผ่านจากศตวรรษท่ี 20 
(20 st Century) สู่ศตวรรษที่ 21 (21st  Century) และจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งภาค
ส่วนยุโรป อเมริกา จีนและญี่ปุ่น ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย ด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง
และการศึกษา ซึ่งกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ประจักษ์และชัดเจนอันถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นปัจจัยของการ
เปลี่ยนผ่าน คือ การปฏิวัติ Arab Spring ผ่านการใช้ Social Media  ศตวรรษที่ 21 กลายเป็นโจทย์ส าคัญ
ส าหรับในหลายๆ เรื่อง ทั้งนี้เนื่องจากทุกฝ่ายมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้นจากอดีต จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนบริหารจัดการที่ดี เพราะการก้าวย่างที่ช้าจะท าให้สามารถตกขบวนและเสีย
โอกาส ซึ่งการจัดการศึกษาเป็นอีกประเด็นส าคัญ นอกจากจะต้องก้าวทันความเปลี่ยนแปลงแล้วยังจะต้อง
เป็นกลไกเพ่ือการขับเคลื่อนภาคส่วนอื่นๆ ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลง 
            การปฏิรูปการศึกษาและการจัดการเรียนรู้จึงเป็นโจทย์ส าคัญส าหรับทุกภาคส่วน จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีการด าเนินการ และจะส าเร็จได้ก็ต้องผ่านกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ พร้อมรับกับความท้า
ทายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งทักษะส าคัญส าหรับคนยุคศตวรรษที่ 21 และการเป็นไทยแลนด์ 4.0 
ดังกล่าว จ าเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการ (Management) การมีทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มี
ประสิทธิภาพที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา ต่อไป 
 
            กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2580) 
 
                ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ของการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของ
คนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  
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            ควำมม่ันคง : การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
ภายนอกประเทศในทุกระดับทั้ง สังคม ชุมชน ปัจเจกบุคคล  และความมั่นคงในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม การเมือง ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ซึ่งระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่
น าไปสู่การบริหารที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี 
สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนา ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ความมั่นคงของอาหาร 
พลังงานและน้ า ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
             ควำมม่ังคั่ง : ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้
สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมาก
ขึ้น เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง ซึ่งความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุน
มนุษย์  ทุ นทางปัญ ญ าทุนทางการเงิน  ทุนที่ เป็ น เครื่องมื อ เครื่องจั กร ทุนทางสั งคม และทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            ควำมยั่งยืน : การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตให้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรต่างๆเกินพอดี และไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน 
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  
       ดังนั้น อนาคตประเทศไทย เป็นความร่วมมือขับเคลื่อนให้ก้าวไปสู่ระบบการบริหารภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วมเศรษฐกิจและสังคมไทยมี
การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สังคมไทยเป็น
สังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้น และ
คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนา สามารถปรับตัวรองรับบริบทในอนาคตได้ 
 
            ควำมท้ำทำยของควำมเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 : ไทยแลนด์ 4.0 
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          เป้าหมายการพัฒนาที่ เปลี่ยนไปจากเดิมของการเน้นองค์ความรู้มาเป็นเรื่องของสมรรถนะ  
การละเลยเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านการบริหารจัดการ ก็หมายถึงความล้มเหลวของการ
ปฏิรูปในภาพรวมด้วยเช่นกัน การปรับเปลี่ยนจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อประเด็นต่างๆ  
          1. สภาวะทางสังคม ประเทศไทยในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
สภาวะนี้เกิดข้ึนจากการที่อัตราการเกิดลดลง คนมีอายุยืนขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาด้วย
เช่นกันอย่างน้อยในสองประเด็น คือ  
               1) บุคลากรการศึกษาที่จะมีโอกาสขาดแคลน และจ าเป็นต้องขยายอายุการท างานของ
บุคลากร และ  
                2) การจัดการศึกษาจ าเป็นต้องออกแบบส าหรับการจัดการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุมากข้ึน และ
การศึกษาก็ไม่สามารถหยุดอยู่เพียงในวัยการศึกษาหรือวัยท างาน สองประเด็นนี้เป็นโจทย์ส าคัญหนึ่ง
ส าหรับผู้บริหารในปัจจุบันที่จะต้องวางแผนการจัดการที่ชัดเจนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
          2. ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนจะเปลี่ยนไป สังเกตได้อย่างง่าย
จากพฤติกรรมการซื้อสินค้า ที่ปัจจุบันการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น เครือข่ายสังคมก็เข้ามา
มีบทบาทต่อการตัดสินใจมากขึ้น พฤติกรรมการท างานของคนเปลี่ยนไป ต้องการความส าเร็จและการ
ยอมรับที่เร็วมากขึ้น การยึดมั่นในองค์กรอาจจะน้อยลงไป จึงเป็นความท้าทายของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กรที่จะต้องเอ้ือต่อการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมกับการสร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับบุคลากรเพื่อให้บุคลากรที่มีความสามารถอยู่กับองค์กรไปนานๆ 
          3. การเข้าถึงเทคโนโลยี ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เด็กรุ่นใหม่จะใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
บุคลากรในวงการศึกษาก็จ าเป็นต้องเป็นคนที่สามารถน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
พร้อมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าพัฒนาความรู้ของตนเอง ขณะเดียวกันยังจะต้องสามารถน าเอา
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการอีกด้วย แต่ทั้งนี้การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรจะมี
ระดับความสามารถที่แตกต่างกัน การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้จึงจ าเป็นต้องมีแผนการจัดการที่ชัดเจน 
เช่นเดียวกันกับการวางโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีทั้งการลงทุนและการพัฒนาบุคลากรไป
พร้อมๆ กัน 
          4. ความหลากหลายและความขัดแย้งกับในศตวรรษที่ 21 องค์กรจ าเป็นต้องเป็นองค์กรที่เปิดรับ
ความหลากหลายและความแตกต่างที่มากข้ึน พร้อมๆ กับความจ าเป็นในการสร้างให้เกิดความเป็นเอกภาพ 
เพราะเอกภาพในองค์กรคือหัวใจของความส าเร็จ การท างานเป็นทีมคือเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนสู่
เป้าหมาย จากการสร้างเอกภาพ การท าให้เกิดทีมในการท างาน 
          5. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ คนในยุคใหม่จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ยึดติดกับที่ท างาน มีความ
พร้อมที่จะเปลี่ยนงานใหม่ได้ตลอดเวลา และจะท างานแบบอิสระมากขึ้น ดังนั้นรูปแบบการบริหารจัดการ
จึงเป็นประเด็นส าคัญที่ท้าทายของผู้บริหารในการปรับตัวให้เข้ากับทีมงานรุ่นใหม่ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงและ
ความท้าทายจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่แตกต่างจากในยุคท่ีผ่านมา     
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           การจัดการความรู้ในองค์กร โดยการบริหารจ าเป็นต้องกระตุ้นให้คนในองค์กรพัฒนาความรู้ สร้าง
นวัตกรรมในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากองค์กรต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้
พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน ยิ่งไปกว่านั้นยังจะสามารถน าพาองค์กรสู่การเป็นผู้น าได้ และ
การจัดการความรู้ยังเป็นเครื่องมือส าคัญที่สร้างความรู้สึกร่วมของคนในองค์กร สร้างความภาคภูมิใจในการ
ท างานและกระตุ้นให้ท างานอย่างเต็มศักยภาพและประสิทธิภาพ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือต่อการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขึ้น องค์กรที่มีโครงสร้างการท างานที่ไม่เอ้ือต่อ
การเปลี่ยนแปลงคือองค์กรที่จะขาดศักยภาพในการจัดการปัญหาที่เกิดข้ึน 
           การสร้างให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการท างานร่วมกันของคนในองค์กร 
เป็นกระบวนการที่ใช้เวลาปรับเปลี่ยนคนให้มีความเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกันสู่เป้าหมายเดียวกัน การ
ท างานอย่างเป็นเครือข่าย องค์กรที่ท างานอย่างโดดเดี่ยวจะเป็นองค์การที่ขาดประสิทธิภาพภายในไปโดย
อัตโนมัติ จ าเป็นต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันเพ่ือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกันท างานเพ่ือ
ผลักดันการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการท างานร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือการเรียนรู้ ซึ่งความ
ต้องการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป เป็นโจทย์ให้องค์กรทางการศึกษาจ าเป็นต้องเพ่ิมการท างานร่วมกับภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง และต้องสนองตอบขณะเดียวกันจะต้องเรียนรู้ถึงความต้องการของสถานประกอบการที่
องค์กรทางศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการเข้าสู่การท างาน การศึกษาต่อ ได้อย่างมี
สมรรถนะ 
 
              กำรจัดกำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนรู้ ยุคไทยแลนด์ 4.0 
                     
            ปัจจุบันองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้
ทางด้าน เทคโนโลยีที่ล้ าหน้า ท าให้ความรู้ที่เป็นปัจจุบันเกิดขึ้นยากตามไปด้วย การเรียนรู้จึงมิได้เป็นเพียง
การถ่ายถอด ความรู้จากผู้สอนสู่ผู้ เรียน หรือ ที่ เรียกว่าการเรียนการสอนในระบบ Education 1.0 
อย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยการน าเทคโนโลยี มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดการเรียนการสอน หรือ ที่เรียกว่า Education 2.0  แต่ก็ยังไม่สามารถน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ดีเท่าที่ควร และได้มีการปรับการเรียนการสอนเข้าสู่ระบบ Education 3.0 
ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล 
ผสมกับการท างาน เป็นกลุ่มและปรับการสอนให้มีรูปแบบ Interactive learning รวมทั้ง การน าสื่อสังคม
ออนไลน์(Social Media) เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ซึ่งคลาวด์เป็น
ต้นเหตุท าให้รูปแบบการศึกษากลับด้าน “Flipped model” สิ่งที่ครูต้องเข้าใจ Gen Z ในเรื่อง life style 
ที่เปลี่ยนไป การเรียนที่เปลี่ยนไป การเข้าสังคมแบบใหม่ การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล ความรู้
ล่องลอยอยู่บนคลาวด์ ความรู้ที่เป็นเนื้อหามองเห็นง่าย ซึ่งต้องใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบBehaviorism, 
Cognitivism, Constructivism, Connectivism โดยการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โมเดลการเรียนรู้ไปสู่การ
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ค้นหา ใช้ขุมความรู้ดิจิทัล ความรู้บนคลาวด์เป็นหัวใจการศึกษายุคใหม่ เมื่ออยากรู้อะไรก็สอยลงมา เมื่อครู
ถาม ผู้เรียนก้มดูจากสมาร์ทโฟน แล้วเงยหน้าตอบ การเรียนการสอนในวันนี้ต้องเน้นทักษะมากกว่าเนื้อหา 
โดยที่ผู้สอนเป็นผู้บรรยายหรือสอนหนังสือ ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลที่สอนได้ทันที โดยเข้าถึงกลุ่ม
ข้อมูล จากความรู้ในคลาวด์ ได้ง่ายและเร็วมาก ถ้าผู้สอนมีเนื้อหาถูกต้องข้อมูลแม่น เพราะถูกตรวจสอบ  
            ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านของความรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่มีที่สิ้นสุด 
ผู้สอนจึงต้องพัฒนาตนเองเพ่ือก้าวผ่านเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้แบบใหม่ การปรับกระบวนการเรียนการ
สอนให้ สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็น
เครื่องมือ กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน [5] เป็นความท้าทายส าหรับผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสังคมแห่งการ
เรียนรู้แบบใหม่ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมิใช่เพียงแค่ได้รับความรู้แต่ต้องเป็นผู้ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ จึงเป็น
จุดเปลี่ยนส าคัญที่ผู้สอนจะต้องพัฒนาศักยภาพเพ่ือก้าวผ่านจากการเรียนการสอนระบบ Education 3.0 
เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ หรือที่เรียกว่า Education 4.0 
              การศึกษาในอนาคตจะต้องปรับเปลี่ยน อนาคตชีวิตผู้คนจะยืนยาวขึ้น life expectancy สูงขึ้น 
ชีวิตจะอยู่กับเครื่องจักรที่ฉลาดมากขึ้น ผู้คนมี Visibility สูงขึ้น ข้อมูลท าให้มีการมองเห็นและรู้ได้มากขึ้น  
ดังนั้น ผู้สอนยุคการศึกษา 4.0 ซึ่งจะอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมสื่อใหม่ ต้องอยู่บนการรู้เท่าทันสื่อ การแสวงหา
ความรู้ท าได้เร็วมากขึ้น และเทคโนโลยีจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต วิธีการท างาน และโครงสร้างองค์กรจะ
เปลี่ยนไปจากเดิม ตัวแปรระยะทาง เวลา สถานที่เปลี่ยนไป Global connect ท าให้ทุกคนเป็น Global 
citizen แรงกดดันที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าท้ายด้วยการเตรียมคนเพ่ืออนาคต ต้องตอบโจทย์ การ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีพลวัตที่ท า   ให้องค์กรเปลี่ยน การศึกษาต้องปรับตัวเองโดยเร็ว 
              ความท้าท้ายสู่กรอบความคิดใหม่ (New Paradigm) ต้องค านึงถึง การศึกษาที่จัดขึ้น เฉพาะ
บุคคล (individual person) การน าจุดเด่น ความเก่งของแต่ละคนออกมา (Bring the Best  in one’s 
Talents) การเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงเร็ว (Information Climates) ความรู้จะไม่
มีประโยชน์อะไรถ้าเอามาใช้ไม่เป็น (Knowledge is Useless without  Application) การเข้ากันได้กับ
ระบบเดิม (Least Partially Compatible with Old System) การมี ต้นทุนต่ า (Cost Effective) การ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาความเจริญของมนุษย์ การเปลี่ยนกรอบความคิดส าหรับ Generation Z ในการมี
ทักษะ (Skill) มีความส าคัญมากกว่าเนื้อหา (Content)  กระบวนการเรียนรู้มีความส าคัญมากกว่าหลักสูตร 
ความรู้มีมากกว่าหลักสูตร ไม่ควรมีกรอบความคิด บูรณาการความรู้กับชีวิต และการใช้ประโยชน์ คิดได้เอง 
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ มีความส าคัญมากกว่าการท่องจ า และเทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้และ
พัฒนา มีความส าคัญกว่าการเรียนในห้อง ทิศทางทักษะต้องมากกว่า 3Rs คือ การอ่าน R การเขียนwRite 
และการคิดเลข–aRithematics ยังต้องมองหาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี 
(Leadership) ทักษะความรู้ ความเข้าใจใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)ทักษะการสื่อสาร(Communication) 
ทักษะการรู้จักตัวตนและอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน (Emotional Intelligence) ทักษะการเป็นผู้ ริเริ่มก่อการ 
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(Entrepreneurship) ทักษะความเป็นนานาชาติ (Global citizen) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem 
Solving) ทักษะการท างานเป็นทีม (Teamwork) 
 
 บทสรุป 
             การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 จากการสร้างห้องเรียนกลับ
ด้าน (Flipped Classroom) เริ่มด้วยการฝึกให้ผู้เรียนรู้การเรียนด้วยตนเองเช่น ให้รู้วิธีดูคลิป การเก็บ
ใจความ การคิดต่อยอดให้มีสมาธิให้ได้สาระ แนะให้หยุดหรือกรอกกลับ คลิปมาดูใหม่หากสงสัย ฝึกวิธี
เขียน บันทึก จดบันทึก เขียน mind map ก าหนดให้ตั้งค าถามที่น่าสนใจได้ และเตรียมถามครู การ
เปลี่ยนแปลงที่ครู ต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ มีพ้ืนฐานแน่น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ การจัดระบบความรู้ จัดการ
ความรู้ มีความสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน และมีความรู้จริง พร้อมที่จะถ่ายทอด การยอมรับสองด้าน
ทั้งทางการปฏิบัติ รับการป้อนกลับ ช่วยการพัฒนาการของผู้เรียนและบรรยากาศการเรียนรู้ การเป็นผู้
ก ากับการเรียนรู้ทั้งของตนเองและผู้เรียน เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอน สร้างทักษะท่ีจ าเป็น โดย
เรียนด้วยการลงมือท า Active Learning : PBL (Project Base Learning) ครูเปลี่ยนจากครูสอนเป็นพ่ี
เลี้ยง ครูฝึก (Coach) หรือ ผู้จัดการ ผู้สนับสนุน Learning Facilitator การน าเสนอเป็นรายงานและ
น าเสนอด้วยปาก หรืออาจเสนอเป็นละคร ครูชวนผู้เรียนท า Reflection ว่าได้เรียนรู้ อะไร อยากเรียน
อะไรต่อ เพ่ืออะไร ชวนคิดด้านคุณค่าจริยธรรม การเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ เชื่อมโยงความรู้กับ
จนิตนาการ แปลงสู่รูปธรรมให้มีทักษะที่ต้องการในยุคศตวรรษที่ 21 (21stcentury skills) เช่น การท างาน
ร่วมกัน (collaboration) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การแก้ปัญหา (Problem-solving) และการ
สื่อสารที่ดี (Effective communication) การจัดการศึกษา ต้องสร้างความพอใจให้ผู้เรียนและท้าท้ายสู่
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน อยากเรียนและสนุกอย่างเกม (Gamification for Education) 
             การพัฒนาการศึกษา 4.0 เป็นยุทธศาสตร์ฐานความรู้ (Knowledge-based Economic) ที่ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) การใช้และต่อยอดองค์ความรู้ การให้ความส าคัญ
กับการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Science, Technology, Innovation) ซึ่งก็คือ ผลลัพธ์ของระบบการจัดการ (Management Output) 
ทั้งการเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่ตอบ
โจทย์การก้าวทันการเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ทั้งด้านการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ (Identity) จากเดิมแต่
ละคนมีสถานะเป็นแค่พลเมืองไทย สู่ความเป็นคนไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นพลเมืองโลก (Global- 
Thai) ซึ่งคือความจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคม 
เครือข่ายของประชาคม และการปลุกจิตส านึกต่อตนเองและประชาคม การปรับเปลี่ยนจุดเน้น 
(Reorientation) จากการเน้นสร้างคนเพ่ือป้อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ (People for Growth) เพ่ือตอบ
โจทย์สังคมอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวสู่การเน้นของการสร้างความเติบโตเพ่ือรองรับการสร้างและ
ปลดปล่อยพันธนาการ ศักยภาพ สมรรถนะ ประสิทธิภาพ คุณภาพและความยั่งยืนของผู้คนในสังคม 
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(Growth for People Sustainable) ที่เกิดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของการ
เชื่อมั่นในการพัฒนา การเสริมสร้างภาวะผู้น าและการเสริมสร้างพลังอ านาจ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
(Paradigm Shifted) จากการพยายามเอาชนะธรรมชาติ (Controlling Nature) มาเป็นการอยู่รวมกับ
ธรรมชาติ (Living with Nature) การพัฒนายั่งยืน การบูรณาการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมและสมดุล การ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม (Transformation of Cultural) จากการเป็นสังคมที่คนมุ่งมั่นแข่งขันต้องการ
เอาชนะผู้ อ่ืน (Competition-driven Cultural) มาเป็นการท างานร่วมกันลักษณะเกื้อกูล แบ่งปัน 
(Collaborative Cultural) มีความเมตตาด าเนินชีวิตในความเอ้ืออาทร และการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่
โลกที่หนึ่ง (First World Nation) จากที่มองแต่การมุ่งไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว (Development 
Country) ซึ่งให้ความส าคัญแต่มิติเศรษฐกิจมาเป็นการค านึงถึงประเด็นด้านสังคม วัฒนธรรมโดยเฉพาะ
การสร้างเกียรติภูมิในความเป็นชาติ (Dignity of Nation) มีจิตส านึก จิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่า 
ที่เป็นการพัฒนาการศึกษา 4.0 แบบ “6R12C3E” 
             1. การอ่าน (Reading) เป็นการอ่านแล้วเข้าใจ สรุปความได้ รู้จักใช้ความคิดวิเคราะห์ วิจารณ์
และออกความเห็นอย่างมีเหตุผล และน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ 
             2.การเขียน (wRiting)เป็นความชัดเจนของการเขียนที่เลือกใช้ค ามีความหมายเด่นชัด อ่านเข้าใจ 
ไม่คลุมเครือ ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ กะทัดรัด เร้าความสนใจ สร้างความประทับใจ 
             3. วิทยาศาสตร์ (Relation Science) เป็นความเข้าใจและสามารถน าเอาแนวคิด หลักการ ทาง
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ สามารถใช้กระบวนการเพ่ือแก้ปัญหา ตัดสินใจ และท าความเข้าใจและ
ตระหนักถึงคุณค่าในความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
             4.คณิตศาสตร์ (aRithmetic) เป็นสิ่งที่ต้องการพัฒนาในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ 
(Effective Problem Solvers) 
             5. เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Relation Technology and Innovation) เป็นการท างานโดย
การน าความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานในลักษณะของกระบวนการ 
(Process) เป็นการใช้อย่างเป็นระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่างๆที่ได้รวบรวมไว้ เพ่ือ
น าไปสู่ผลในทางปฏิบัติและแก้ปัญหา ผลผลิต (Product) เป็นผลมาจากการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี 
และการผสมของกระบวนการและผลผลิต (Process & Product) 
             6. คุณภาพ (Relation Quality) เป็นการสร้างคุณภาพเป็นสิ่งส าคัญของการบริหารจัดการใน
องค์กรที่จะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง 
             7. การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) เป็นความสามารถในการแยกแยะเพ่ือหาส่วนย่อยของ
เหตุการณ์ เรื่องราว หรือเนื้อหาต่างๆว่าประกอบด้วยอะไร มีความส าคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตุเป็นผลและ
เป็นอย่างนั้นอาศัยหลักการของอะไร 
             8. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นความคิด แนวทาง และทัศนคติใหม่ๆ รวมทั้งความ
เข้าใจและการมองปัญหาในรูปแบบใหม่ 
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             9. พลังสร้างสรรค์ (Creative Tension) เป็นการใช้ความพยายามท าให้ส าเร็จจากช่องว่าง
ระหว่างความจริงในปัจจุบันกับสิ่งที่คาดหวังที่อาจจะมีอุปสรรค์กับวิสัยทัศน์ซึ่งสามารถเปลี่ยนอุปสรรค์ให้
เป็นแหล่งของพลังสร้างสรรค์หรือที่เรียกว่าแรงตึงของความคิดสร้างสรรค์ (Holding Creative Tension) 
แรงตึงของความคิดสร้างสรรค์จะเป็นศูนย์กลางของความรอบรู้ 
             10. การคิดเชิงรุก (Critical Proactively) เป็นการท างานที่มีเป้าหมายสู่อนาคต การวางแผน
และการท างานเชิงรุกต้องอาศัยข้อมูลข่าวสาร หรือประสบการณ์ เน้นพันธกิจที่ด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว 
คุ้มค่าและมีคุณภาพ 
             11. การสื่อสาร (Communication) เป็นกระบวนการถ่ายทอดข่าวสารและข้อมูล ความรู้ 
ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น รวมทั้ง ความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่าง ๆ  
             12. การร่วมมือ (Collaboration) เป็นการท างานร่วมกับคนอ่ืนในทางต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน จากการช่วยเหลือซึ่งกัน ด้วยความเต็มใจเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
เดียวกัน 
             13. การเกื้อกูลและแบ่งปัน (Collaborative Cultural) เป็นความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเอง
หรือเรื่องของตนเอง แต่เห็นอกเห็นใจ คุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอ้ืออาทร เอาใจใส่ 
             14. สมรรถนะ (Competency) เป็นคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งจะเป็นตัวผลักดัน
ให้บุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผิดชอบให้สูงกว่าหรือเหนือกว่าเกณฑ์/เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
               15. การเชื่อมโยง (Connecting) เป็นกระบวนการแสดงความต่อเนื่อง 
               16. การยึดมั่น (Composition) เป็นความมั่นคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างง่ายๆ และสอดคล้อง
กับความต้องการ 
               17. การก ากับและติดตาม (Controlling) เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ทราบผลการปฏิบัติงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
               18. การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า (Cost Effectiveness) เป็นการใช้ทรัพยากรต่างๆให้ เกิด
ประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด 
               19. การเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) เป็นการสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ดี 
และมีความส าคัญในการปรับกระบวนการท างานเพ่ือให้บรรลุประสิทธิผลและน าพาตนเอง กลุ่มและองค์กร
ให้ประสบความส าเร็จ 
               20. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effective) เป็นความสามารถท างานให้
ส าเร็จไม่ว่าจะเป็นการบรรลุความส าเร็จในรูปแบบของภารกิจ เป้าหมาย นโยบาย หรือวัตถุประสงค์ 
                21. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการน าเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดรวมกับการใช้
วิจารณญาณของผู้ประเมินมาใช้ในการตัดสินใจ 


