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การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ  
1.1 การวางแผนกลยุทธ์และการประเมินแผนงาน (งาน/โครงการ) 

           การวางแผนกลยุทธ์ เป็นการบวนการซึ่งชี้น าให้สมาชิกในองค์การก าหนดวิสัยทัศน์และพัฒนา
แนวทาง   การปฎิบัติที่จ าเป็นและด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในอนาคต อีกประการหนึ่งการวางแผนกล
ยุทธ์ช่วยให้องค์การได้ประดิษฐ์อนาคตได้ด้วยตนเอง แผนกลยุทธ์แตกต่างจากแผนระยะยาว คือ แผนระยะยาว
เป็นความพยายาม พยากรณ์อนาคตแล้ววางแผนตามนั้น  แนวทางการวางแผนกลยุทธ์ 9 ขั้นตอนที่เพ่ือน าไป
ปฏิบัติ ประกอบด้วย 1. การจัดระบบเพ่ือการวางแผน 2. ส ารวจค่านิยมองค์การ  3. การก าหนดภารกิจ/                
พันธกิจ  4. การก าหนดกลยุทธ์ 5. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 6. การวิเคราะห์ช่องว่าง  7. บูรณาการ
แผนปฏิบัติการ 8. การวางแผนส ารอง  9. การน าไปปฏิบัติ 

การประเมินแผนงาน (งาน/โครงการ)  การประเมินโครงการเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการปรับปรุง
โครงการ และตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ การจัดการประเมินโครงการ เพ่ือให้ทราบว่าโครงการนั้นบรรลุผล
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร จะได้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงโครงการ                      
การประเมินโครงการในโรงเรียนสามารถแบ่งการประเมินเป็น 4 ระยะ คือ 1. ประเมินก่อนด าเนินโครงการ               
(Ex-ante’  Evaluation) 2. ประเมินระหว่างด าเนินโครงการ  (Formative  Evaluation)  3. ประเมินเสร็จ
สิ้นโครงการ  (Summative  Evaluation) 4. ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ  (Follow – up) กระบวนการ
ประเมินโครงการ ต้องก าหนดหลักการเหตุผลและความส าคัญ ก าหนดวัตถุประสงค์ วิเคราะห์ทุกส่วนของ
โครงการ การออกแบบการประเมิน เช่น รูปแบบของTyler  เหมาะส าหรับเรื่องการเรียนการสอน                 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ส่วนรูปแบบของ  CIPP  เหมาะส าหรับการใช้ข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจยุติ/
ขยายโครงการ และหาข้อบกพร่องของโครงการ และเขียนรายงานการประเมินโครงการ 
     ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์และการประเมินแผนงาน เป็นภารกิจที่ส าคัญในการบริหารโรงเรียน                 
เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ทราบแนวทางการด าเนินงานและผลการปฏิบัติงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ 

1.2 การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการงานวิชาการของสถานศึกษา  เพื่อผลิตและพัฒนา
ผู้เรียน  หรือก าหนดแนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา ก าหนดคุณลักษณะ
เด็กไทยในประชาคมอาเซียน เป็นลักษณะ 3 ด้าน    คือ 1. ด้านความรู้  2. ด้านทักษะ/กระบวนการ และ                 
3. ด้านเจตคติ โดยก าหนดตัวชี้วัดคุณภาพนักเรียน ได้แก่ 
  1. ด้านความรู้ รู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน และกฎบัตรอาเซียน 
  2. ด้านทักษะ/กระบวนการ ทักษะพ้ืนฐาน คือ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี สามารถท างานกับผู้อ่ืน ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบทางสังคม  

3 ด้านเจตคติ คือ มีความภูมิใจในความเป็นไทย/ความเป็นอาเซียน ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคม
อาเซียน มีความตระหนักในความเป็นอาเซียน มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ซึ่งครูต้องใช้เทคนิค และวิธีสอนที่

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3


 
 

หลากหลายสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการจัดการเรียนรู้ทั้งในประเทศ และในกลุ่มประชาคม
อาเซียน มีประสบการณ์การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนั้นตัวชี้วัดคุณภาพผู้บริหาร ต้องมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน               
มีความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้สภาวการณ์ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
ทักษะในการใช้ ICT มีความสามารถในการประสานภาคีเครือข่ายเพ่ือความร่วมมือมีความสามารถในการนิเทศ 
ติดตามผลการด าเนินงาน  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกับภาคีเครือข่ายในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนการเตรียมความพร้อมรับประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015 จ าเป็นที่
จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก าลังคนและความรู้ 

1.3 การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  
         การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนต้องยึด
หลักการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์(RBM) โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีด้วย                 
(ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี                               
พ.ศ.2542)  หลักปฏิบัติ 6 ประการ หลักนิติธรรม(Rule  of  Law) หลักคุณธรรม(Ethics)  หลักความโปร่งใส
(Transparency)  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักความรับผิดชอบ  (Accountability) หลักความ
คุ้มค่า(Utility)  RBM  :  Results  เกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการของการบริหาร ได้แก่ (เมธินี   จิตติชานนท์. 
ออนไลน์) 

Plan  ต้องก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายชัดเจน (ต้องการผลสัมฤทธิ์อะไร) 
          Do   ปฏิบัติมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่วางแผนไว้ 
          Check  วัดว่าปฏิบัตไิด้ผลสัมฤทธิ์ตามที่วางแผนหรือไม่ (KPI ชัดเจน)                   
          Act  ปรับปรุงแก้ไขให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่วางแผนไว้ 
          การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน(Performance Monitoring) เป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งเพราะ
เป็นกระบวนการวัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรใน
การปฏิบัติงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับโครงการของรัฐได้ 
          ดังนั้นการส่งเสริมการพัฒนาและพัฒนาครูในสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ จึงเป็นแนวทางช่วยให้
บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 การน ากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องไปใช้ ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและวิชาชีพ 

การปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด ในการบริหารงานต้อง
มีความรู้กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน เช่น 
          1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
          2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 



 
 

4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
          5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

6. กฎกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 
7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2546 
8. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอ่ืน  เช่น  ระเบียบ ศธ.ว่าด้วย                  

การก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547,ระเบียบศธ.ว่าด้วยการ                             
ชักธงชาติ  ในสถานศึกษา พ.ศ.2547, ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547, ระเบียบ ศธ.                   
ว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. 254, ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการแก้ไขวันเดือนปีเกิดของนักเรียนนักศึกษา 
2547,ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2547, ระเบียบ ศธ.ว่าด้วย                         
การลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548, ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนฯ พ.ศ.2548, กฎกระทรวง ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา 
          ซึ่งการน ากฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีการที่เก่ียวข้องไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

และวิชาชีพ ผู้บริหารต้องศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้ถูกกฎ ระเบียบ 

 1.5 การระดมทรัพยากรและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการสถานศึกษา 

การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาในโรงเรียนสามารถปฏิบัติได้หลายวิธี เช่น การขอรับการสนับสนุน
จากผู้ปกครอง โยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา การจัดผ้าป่าการศึกษาแหล่งทรัพยากร
เพ่ือการศึกษานั้น นอกจากนั้นแล้ว ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 58  ได้ก าหนดให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ   การเงิน  และทรัพย์สินจาก
แหล่งต่าง ๆ อย่างหลากหลาย   ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กร
ชุมชน  เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  สถาบันสังคมอ่ืน และ
ต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2532) ได้แบ่งรูปแบบของเครื่องมือที่นิยมใช้
ในการระดมทุนขององค์การสาธารณประโยชน์ดังต่อไปนี้ 1) ขายสิ่งของที่ระลึก (Sale of Seals)   2) การส่ง
จดหมายเชิญชวน (Direct mail)   3) หนังสือพิมพ์ (Newspaper Promotion)   4) โทรทัศน์ (TV appeals 
& marathons)   5) การออกเรี่ยไรตามบ้านเรือน (Direct door-to-door canvass)   6) ภาพยนตร์ (Motion 
pictures)  7) กล่องรั บบริ จ าค  (Donor boxes)   8) จัดงานการกุ ศล  (Bazaars, balls and dinners)               
9) สลากรับเงินรางวัล (Sweepstake)   10) สิ่งพิมพ์ (Printed media)   11) การจัดประกวด (Contest)               
12) การจัดวันรับบริจาคสมทบทุนการกุศล (Tag day) นคร ตังคะพิภพ (2549) ได้จ าแนกประเภทของ
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาออกเป็น 6 ประเภท คือ 

1. เงินทุน ได้แก่ เงินทุนการศึกษา เงินพัฒนาสถานศึกษาในลักษณะต่างๆ สามารถจะน ามาจัดซื้อจัด
จ้างท าสิ่งของหรือจัดสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆและใช้จ่ายเพ่ือท ากิจกรรมหรือท าประโยชน์ทางการศึกษาให้มากขึ้น 



 
 

2. วัสดุอุปกรณ์ การระดมทรัพยากรเพ่ือให้ได้มาซึ่งวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ชิ้นส่วนต่างๆ ที่สามารถน ามา
ประกอบเป็นสิ่งของที่ใช้ได้ และสิ่งของที่สามารถใช้ได้ทันที เช่น สื่อการสอน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

3. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา อาคารเรียน อาคารประกอบ
อ่ืนๆ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่มีผู้สร้างให้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน 

4. บุคคล ซึ่งได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่โรงเรียนได้รับ
ความอนุเคราะห์มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับครู บุคลากรและนักเรียน 

5. แหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สถานประกอบการ สาธารณสถานโบราณสถาน สถานที่
ราชการและเอกชน ซึ่งน ามาใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนได้ 

6. แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เช่น ภูเขา ป่าไม้ 
แม่น้ าล าธาร น้ าตก ป่าชายเลน ทะเล เป็นต้น ถ้าสามารถน ามาใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องลงทุน 

ความจ าเป็นที่ต้องมีและสร้างเครือข่าย เพ่ือท าให้มีการติดต่อ สนับสนุนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร และเพ่ือพัฒนางานหรือการแก้ปัญหาใด ๆ ที่ใช้วิธีด าเนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันเป็นวัฒนธรรม
ภายในกลุ่มคน หน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกัน มีลักษณะไม่ต่างจากการปิดประเทศที่ไม่มีการติดต่อสื่อสารกับ
ภายนอก การด าเนินงานภายใต้กรอบความคิดเดิม อาศัยข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนอยู่ภายใน ใช้ทรัพยากรหรือ
สิ่งอ านวยความสะดวกที่พอจะหาได้ใกล้มือ หรือถ้าจะออกแบบใหม่ก็ต้องใช้เวลานานมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนางานอย่างยิ่งและไม่อาจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้   ดังนั้นการระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษาในรูปแบบ
ต่าง ๆ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งเครือข่ายที่เป็นทางการและเครือข่ายที่ไม่เป็น
ทางการ จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.6 การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่การบริหารจัดการสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
กล่าวถึงเทคโนโลยีการศึกษาไว้ว่า รัฐจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวน าและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการส่ง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอ่ืนเพ่ือประโยชน์ส าหรับการศึกษา 
การทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจ าเป็น รัฐส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา               
การผลิตและพัฒนาแบบเรียน ต ารา สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยจัดให้มี
เงินสนับสนุนและเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้
ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ อันจะน าไปสู่                   
การแสวงหาความรู้ ได้ด้ วยตนเองอย่ างต่อเนื่ องตลอ ดชีวิต  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                                       
ขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ (2555 : 44-46) ได้ก าหนดมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษา ส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ดังนี้  

 
 



 
 

ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
1.มีแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระยะกลาง (3-5 ปี )  
2.มีการสนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอน 
3.มีการส่งเสริมและประสานเครือข่ายจากชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม 
4. มีระบบก ากับติดตามกประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
5. มีระบบงานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
6.มีบุคลากรรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. มีระบบเครือข่ายอินทราเน็ต และระบบเครือข่ายภายใน ในสถานศึกษา 
2. มีระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้เพื่อการบริหารจัดการกและการจัดการเรียน การสอน 
3. มีซอฟต์แวร์ที่จ า เป็นส าหรับใช้ในสถานศึกษาท่ีไม่ละเมิดลิขสิทธ์ 
4. มีการจัดห้องเรียนที่หลากหลาย เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ/หรือห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
5 มีระบบการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ด้านการเรียนการสอน 
1.มีหลักสูตรและแผนจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
2.มีรูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย 
3. ผู้สอนสามารถใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ผู้สอนเป็นแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยค านึงถึงกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม 
5. มีระบบแนะแนวและให้ค าปรึกษาทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียน และประชาชน ผู้รับบริการ 

ด้านกระบวนการเรียนรู้ 
1. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย 
2. ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ร้างสรรค์และน าเสนอผลงานได้ 
3. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ 
1.มีเว็บไซต์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน 
2. มีระบบจัดการแหล่งการเรียนรู้กในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. มีการจัดรวบรวมสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  

     จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่าในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ต้องมีการวางกลยุทธ์การบริหาร
จัดการสถานศึกษาสู่ความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีการวางแผนกลยุทธ์ที่ปฏิบัติได้จริงและ               
การประเมินแผนงานตามรูปแบบที่เหมาะสมกับโครงการนั้น ในการบริหารและการพัฒนาสมรรถนะใน                 
การปฏิบัติงาน ต้องสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายต้นสังกัด และต้องปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบราชการ มุ่งเน้นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ด าเนินงานตามวงจร PDCA ของเดมมิ่ง การมอบหมาย
งาน การก ากับติดตามงานจัดบริหารงานสู่สากล เพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน หรือก าลังคนสู่ประชาคม



 
 

อาเซียน  ใช้แนวการการระดมทรัพยากรและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ส่วนที่ 2 การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาวะผู้น าทางวิชาการ    
ภาวะผู้น า  (Leadership) หมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรมการใช้ อิทธิพลเ พ่ือควบคุม                           

สั่งการ เกลี้ยกล่อม จูงใจ ให้ผู้ตามหรือกลุ่ม ปฏิบัติตามเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย หรือความเป็นผู้น า ภาวะผู้น า 
คือคุณสมบัติ เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ ความสามารถของบุคคลที่ชักน าให้คนทั้งหลายมาประสานกัน 
และพากันไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีงาม คุณสมบัติของผู้น ามีหลายอย่าง หลายด้าน ผู้น าจะต้องมีความสามารถใน
การปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นให้ถูกต้องและได้ผลดี โดยมีองค์ประกอบ คือ ตัวผู้น า ผู้ตาม จุดหมาย  หลักการและ
วิธีการ สิ่งที่จะท า และสถานการณ์ ผู้น าจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติที่จะท าให้เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติต่อ
สิ่งเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องบังเกิดผลดี ภาวะผู้น า สามารถจ าแนกออกได้ 2 ลักษณะ คือ ในลักษณะของการใช้
อ านาจบังคับ ก ากับควบคุมเพ่ือให้ผู้ตามเกิดพฤติกรรมตามที่ตนต้องการ เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ส่วนอีก
ลักษณะหนึ่งก็คือ การใช้สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้น ากับผู้ตามสร้างความเป็นกันเองเพ่ือกระตุ้น จูงใจ ให้ผู้ตาม
เต็มใจที่จะมสี่วนร่วม หรือมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายเช่นเดียวกัน 

2.1 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร 7 ภารกิจ (ส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2550 : 228 - 232)  
1. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 
2. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
3. การวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตร 
4. การด าเนินการบริหารหลักสูตร ด าเนินการใช้หลักสูตรเป็นไปตามภารกิจที่ 2 และภารกิจที่ 3 
5. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
6. การสรุปผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สถานศึกษาสรุปผลการด าเนินงานและเขียนรายงาน             

มีการสรุปผลการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีชัดเจน เป็นระบบ ชัดเจน 
7. การปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 
นอกจากนั้นผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการด้านหลักสูตร ดังนี้ (ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2555 : 33 - 34) 
1. วางแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
2. ประเมินความเหมาะสม และคุณภาพของโครงการการพัฒนาหลักสูตร 
3. อ านวยการให้เป็นไปตามนโยบาย และปรัชญาของการศึกษาและหลักสูตร 
4. อ านวยการในการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในหลักสูตร 
5. ใช้ข้อมูลจากการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยในโรงเรียน 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3


 
 

6. ประสานงานกับบุคคลอื่น ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
7. ท างานร่วมกับผู้นิเทศในการใช้หลักสูตร ให้สัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
8. เตรียมผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
9. อ านวยความสะดวกในเรื่องเวลา และท่ีปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร 
10. ช่วยเหลือครูโดยใช้เทคนิคการแนะแนว และท่ีปรึกษาเก่ียวกับการใช้หลักสูตร 
11. จัดองค์กร และอ านวยการโครงการที่เกี่ยวกับการจัดบริการทางการศึกษาที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ 
12. แนะน าเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรให้ชุมชนเข้าใจ 
13. ส่งเสริมการติดต่อ การประสานงานกับโรงเรียนเดียวกันในการพัฒนาหลักสูตร 
ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ผู้บริหารควรมีการแนะน าให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักสูตรและการใช้หลักสูตร ควรมีการจัดเตรียม/จัดหาเอกสารประกอบหลักสูตร  ส่งเสริมให้ครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ควรมีการก าหนดนโยบายและแผนงานวิชาการ
ของโรงเรียนไว้ตลอดปีการศึกษา (เนตรทราย  บัลลังก์ปัทมา 2551 : ออนไลน์) 

สรุปได้ว่าผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าในการบริหารจัดการหลักสูตร ทั้งการวางแผน การอ านวยการ 
อ านวยความสะดวก ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ 

2.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวดที่ 4 ว่าด้วยแนวการจัด

การศึกษา  มาตรา 22 ได้กล่าวถึงแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ว่า  “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด” การจัดการเรียนรู้ของ
ครูจึงต้องยึดหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็นผู้แนะน าให้
ความรู้ สนับสนุนสื่อและแหล่งเรียนรู้ ดังนั้นบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในฐานะเป็นผู้น าในการบริหาร
จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2555 : 35) 

1. จะต้องเปิดโอกาสให้ครูรู้จักปัญหา ความต้องการและพฤติกรรมของนักเรียนที่สอนเป็นอย่างดี 
2. จะต้องช่วยให้นักเรียนได้รับความเสมอภาคทุกคน 
3. จะต้องเหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา 
4. จะต้องส่งเสริมให้นักเรียนด ารงชีวิตร่วมกับเพื่อนในหมู่คณะได้อย่างมีความอบอุ่นและมีความสุข 
5. จะต้องเปิดโอกาสให้เกิดการฝึกฝนการอยู่ร่วมกันของนักเรียนในระบอบประชาธิปไตยมากที่สุด 
6. จะต้องช่วยให้เกิดบูรณาการประสบการณ์ทั้งมวลของนักเรียน 
7. จะต้องกระตุ้นให้ครู ได้ให้ความสนใจกับการพัฒนาการทุก ๆ ด้านของนักเรียน 
8. จะต้องยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับความต้องการ และความสนใจของนักเรียน 
9. จะต้องส่งเสริมสมรรถภาพในการสอนของครูให้ดียิ่งขึ้น 
สรุปได้ว่าผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริม สนับสนุน

นิเทศ ติดตามให้ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 



 
 

2.3 การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ควรมีการด าเนินการดังนี้ 
  1. มีการสร้างความไว้วางใจกันและกันของสมาชิกภายในเครือข่าย ในการด าเนินการทางเครือข่ายสิ่ง
แรกท่ีต้องมี คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Trust) 
  2. มีการแลกเปลี่ยนโครงการและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารร่วมกัน หรือการจัดกิจกรรมประชุม/สัมมนา
ร่วมกัน ท าให้รู้จักซึ่งกันและกันมากขึ้น รู้ว่าสมาชิกแต่ละคนเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไร แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร และองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความใกล้ชิดสนิทสนม ท าให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน                  
ควรมีการพบปะกันอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง ในแต่ละครั้งของการพบปะกันจะต้องมีสมาชิกใหม่ ๆ เข้ามาร่วม
กิจกรรม/สัมมนาด้วยเสมอ  เพ่ือเพ่ิมสมาชิกในเครือข่าย 

 3. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นการท างานร่วมกันโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ทั้งในด้านมีการจัดสรร/จัดหางบประมาณ อาจใช้วิธีการตั้งโครงการร่วมกัน แล้วน าไปจัดสรรงบประมาณ
จากหน่วยงานตนเอง เป็นการประสานการใช้งบประมาณอย่างชาญฉลาด เป็นใช้งบประมาณร่วมกัน                  
รวมทั้งการใช้ทรัพยากรบุคคลท างานร่วมกัน  เช่น ใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อท าโครงการร่วมกัน  เป็นต้น 
  4. มีวิธีการประสานการท างาน เพ่ือให้การด าเนินงานของระบบเครือข่ายเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ 
เช่น ประสานการจัดกิจกรรมร่วมกัน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การแลกเปลี่ยนบุคลากรซึ่งกันและกัน และ                
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน เป็นต้น 

2.4 การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา (R & D) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมว ด 4                         

แนวการจัดการศึกษา ถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด มาตรา 24 และมาตรา 30 กล่าวว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้
ก าหนดให้สถานศึกษาต้องสนับสนุน ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ ใช้สื่อ ใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของการ
ส่งเสริมพัฒนาการเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ผู้ท างานเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาสามารถ                              
น าผลการวิจัยมาใช้เพื่อน าไปสู่การปฏิรูปสถานศึกษา 
              งานวิจัยที่มีคุณภาพจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่การก าหนด
นโยบายการศึกษาระดับชาติไปจนถึงระดับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นความจริงที่ว่าการจัดท า 
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้อาศัยงานวิจัยที่เชื่อถือได้
จ านวนมาก เป็นแหล่งข้อมูลและอ้างอิง นับได้ว่าในระดับนโยบาย มีการใช้งานวิจัยให้เกิดประโยชน์อย่าง
จริงจัง ส าหรับงานการนิเทศการศึกษาจึงควรที่จะได้พิจารณาน าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงให้มาก
ขึ้น  ดังนั้น จึงควรศึกษาค้นคว้าถึงกระบวนการน าผลการวิจัยที่เชื่อถือได้ มาเป็ นเครื่องมือในการพัฒนา
การศึกษาให้ปรากฏชัดเจนต่อไป 
 

แนวทางการน าผลการวิจัยไปใช้ 

              ผลการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นในรูปของข้อความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม การยืนยันทฤษฎี
ข้อความจริง แนวทาง การพัฒนาปรับปรุงงานหรือการตอบปัญหาข้อสงสัย จะเป็นข้อมูลหรือความคิดที่
ทรงคุณค่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่เราต้องการพัฒนา และเป็นเครื่องมือที่ใช้แสวงหายุทธศาสตร์ที่



 
 

เหมาะสมส าหรับการพัฒนา ถ้าเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน   ผลการวิจัย   ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา                    
ต่อผู้เรียนดังนั้นการน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนากลุ่มเป้าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์จึงเป็นสิ่งที่ผู้นิเทศจะต้อง
ตระหนักถึงความส าคัญ และด าเนินการอย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดผลในการปฏิบัติโดยเร็ว 
              ส าหรับแนวทางการน าผลการวิจัยไปใช้ในที่นี้ขอมุ่งเน้นไปที่การวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเป็นเป้าหมาย
ร่วมกันทั้งผู้บริหารการศึกษา ผู้สอนและผู้นิเทศ ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนซึ่งมีหลากหลาย
แนวทาง เช่น              
  1.   การน าผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งสามารถใช้ได้ในลักษณะดังนี้ 
                     1.1   ใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนโดยตรง เช่น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  ครูผู้สอน
น าไปใช้ในการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูล
ย้อนกลับในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้ 
                     1.2   ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่าง                  
ราบรื่น และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
              2.  การน าผลการวิจัยไปใช้เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่  เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา    
การเรียนการสอนโดย 
                     2.1   น าไปใช้แก้ปัญหาหรือน าไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการที่เป็นความรู้ใหม่ น าไปอ้างอิงหรือ
น าไปสอนนักเรียน เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ 
                     2.2   น าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาต่อไปเพ่ือให้ได้ความรู้ที่ลึกซึ้งเป็น                   
ประโยชน์ยิ่งขึ้น 
              3.   การน าผลการวิจัยไปใช้เป็นผลงานทางวิชาการ 
              ผลการวิจัยนอกจากจะเป็นประโยชน์ในด้านการปรับปรุงและพัฒนางานหรือการจัดการเรียน                  
การสอนแล้ว ยังเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาวิชาชีพอีกด้วย  โดยผู้วิจัยสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นผลงาน
วิชาการเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ หรือปรับต าแหน่งให้สูงขึ้นได้ 
กระบวนการน าผลวิจัยไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              การน าผลวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาทั้งการบริหารการศึกษา การจัดการเรียน                  
การสอนและการนิเทศการศึกษา จึงควรด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
              1.   ก าหนดวิสัยทัศน์ / ภาพอนาคต (Vision) ประกาศนโยบายชัด ให้ใช้การวิจัย/ผลวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการท างานตาม พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   
              2.   พัฒนาวิธีคิด วิธีท างานเชิงระบบ ท าให้ทุกคนได้รับความรู้ ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ 
              3.   สร้างเงื่อนไขที่ท าให้เกิดการวิจัยและใช้ผลวิจัยในการท างานโดยมีการประชุมร่วมคิด                         
ร่วมปฏิบัติและประเมินเป็นระยะๆ 
              4.   ให้การสนับสนุนทรัพยากร เงิน วัสดุ ข้อมูล จัดห้องสมุด ศูนย์วิชาการ ไปศึกษาดูงาน ให้เสนอ
และเผยแพร่ผลงาน ให้ก าลังใจ 
              5.   การประเมินเพ่ือสร้างสรรค์พัฒนา 



 
 

2.5  กระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
         องค์การแห่งการเรียนรู้: คือองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยการพัฒนาความสามารถและศักยภาพ

ของคนในองค์การทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติอย่างต่อเนื่องและบริหารจัดการความสามารถและ
ศักยภาพนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ 

      ด้านความเป็นมาองค์การแห่งการเรียนรู้ Peter M.Senge ศาสตราจารย์แห่งสถาบัน MIT  จบการศึกษา 
วิศวกรรมศาสตร์จาก Standford M.A.social studies Ph.D. management.เป็นคนแรกที่ใช้ค าว่า learning 
organization.เขียนหนังสือ The Fifth Discipline 1990.ขึ้นชื่อว่าเป็นบิดาแห่งองค์การแห่งการเรียนรู้ 

       องค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ประการ 
            1.การคิดเชิงระบบ(Systems Thinking) 
            2.ความเป็นเลิศส่วนบุคคล( Personal Mastery) 
            3.รูปแบบความคิด ( Mental Models) 
            4.วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 
            5.การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) 
      กระบวนการบริหารในองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 1.วางฉากอนาคตและยุทธศาสตร์ 
 2.วิเคราะห์คู่แข่ง 
 3.วางแผนขีดความสามารถ 
 4.พัฒนาทีมและพัฒนาองค์การ 
 5.จัดระบบรางวัลที่ท้าทายและค าชมเชย 
      องค์การแห่งการเรียนรู้จ าเป็นต้อง 

1.รู้วิธีการกระจายอ านาจให้เป็นระเบียบ การมอบสิทธิอ านาจ 
2.การเข้าใจอย่างเป็นระบบ 
3.ใช้สุนทรียสนทนา 
4.ใช้การน า มิใช่การสั่งการ 

 การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้มิใช่เพียงใช้เวลาเพียงข้ามคืน ค่อยท าค่อยไปไม่มีตัวอย่างให้เห็น                               
เป็นองค์การ ใน อุดมคติส าคัญที่ ผู้ น า  บุคลากรทุกคนต้องรับผิ ดชอบต่อการ เรี ยนรู้ ของตน เอง                                     
ต้องสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพ่ิมคุณภาพ
ผลผลิต ผู้น าทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีหน้าที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการมองออกไปข้างนอก                         
เพ่ือการพัฒนาภายใน เพ่ือการพัฒนาองค์การของตนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ องค์กรที่คนเรียนรู้
ตลอดเวลาแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่ององค์กรที่ยกระดับขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติให้บรรลุ
ประสิทธิผลของตนเองดึงศักยภาพออกมาจากครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน 
 



 
 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  
          อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ หมายถึงสถานศึกษานั้นต้องเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้เน้นการพัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้น าในองค์การ และการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์กร 
ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน  มีกระบวนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
          จากที่กล่าวมาจะเห็นไว้ว่า ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้น าทางวิชา เป็นผู้น าในการบริหาร                      
จัดการหลักสูตรซึ่งถือเป็นหัวใจของการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นผู้น าในการการสร้าง
พลังเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ และเป็นผู้น าในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 

3.1 ผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
          ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมขั้นพ้ืนฐาน 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์                 
มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ เพ่ือเป็นผู้น าในการพัฒนาคุณธรรมพ้ืนฐานสู่ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ชุมชน การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้บริหารต้องยึดมั่นใน พรหมวิหาร 4 เป็น
หลักธรรมของผู้ใหญ่(ผู้บังคับบัญชา) ที่ควรถือปฏิบัติ 4 ประการ เมตตา (ความรักใคร่  ปราถนาจะให้ผู้อ่ืนมี
ความสุข) กรุณา (ความสงสาร  คิดช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์)  มุทิตา (ความพลอยยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดีมีสุข) 
อุเบกขา (วางตนเป็นกลาง ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ เมื่อผู้อ่ืนถึงวิบัติ มีทุกข์)  ผู้บริหารต้องมีธรรมะของผู้น าวิชาการ 
ครองใจคน สร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วยสังคหวัตถุ 4 ทาน- การให้ ปิยวาจา- การมีวาจางาม อัตถจริยา - ท า
ประโยชน์ให้เพื่อนร่วมงาน สมานัตตถา- ปฏิบัติตนคงเส้นคงวา 
  3.2 วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
จรรยาบรรณต่ออาชีพ ต้องมีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู ธ ารงและปกป้องวิชาชีพ พัฒนาองค์ความรู้ใน
วิชาชีพ สร้างองค์กรวิชาชีพให้แข็งแกร่งสมาชิกในวงวิชาชีพ ร่วมมือในกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ                            
ตั้งใจถ่ายทอดวิชาการ รักและเข้าใจเพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและศิษย์ ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ครูและ
นักเรียน ไม่แสวงหาประโยชน์จากผู้เรียน ท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ให้เกียรติผู้ร่วมงานและผู้เรียน อบรมบ่ม
นิสัย ช่วยเหลือศิษย์ผู้เรียน 
  3.3 การมีจิตส านึก ความมุ่งม่ัน การสร้างศรัทธา และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ 
          จากการศึกษาเอกสารและประสบการณ์นการสร้างจิตส านึก ความมุ่งมั่น การสร้างศรัทธา                             
และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียน      
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เช่น การตรงต่อเวลา การไปถึงโรงเรียนแต่เช้า การแต่งกายสุภาพ การด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต รักและศรัทธา
ในวิชาชีพ 
    

………………………………………………………….. 
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