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สวนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหนาที่ผูอาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชี่ยวชาญ
หนวยการเรียนรูที่ 1 ทักษะขั้นสูงในการบริหารจัดการศึกษา
ทักษะขั้นสูงที่สําคัญและจําเปนสําหรับผูบริหาร ที่ประสบผลสําเร็จ ควร มี 3 ทักษะ คือ
1. ทักษะดานความคิดรวบยอด( Conceptual Skills) หมายถึง ความสามารถของ
ผูบริหารที่เขาใจความสลับซับซอนขององคการทั้งหมด ความสามารถในการมองเห็นองคการในภาพรวม
มีความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่กระทบตอองคการ มีความสามารถในการประสานงานตางๆ
เข า ด ว ยกั น และสามารถปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ ต า งๆ ในการบริ ห ารให ทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลง มี
ความสามารถในการมองเห็นภาพ และเขาใจหนวยงานในทุกลักษณะโดยเนนความสัมพันธระหวางงาน
และกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงาน
2. ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ( Human Skills) หมายถึง การเขาใจธรรมชาติของ
มนุษย ความตองการของคน การสรางขวัญกําลังใจแกผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา การกระตุน ยกยอง
ชมเชย ใหเกิดความสามัคคี การปรับตัวเขากับผูอื่นในสถานการณตางๆ แกไขปญหาความขัดแยงที่เกิด
กับบุคคลที่เกี่ยวของ ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูใตบังคับบัญชาทุกคนทุกโอกาส มีหลักเกณฑที่ดีในการ
ตัดสินใจโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก มีการประสานความรวมมือกับชุมชนในการใหมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา ดึงศักยภาพของบุคลากรมาใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินงานขององคการ
เปนทักษะการทํางานกับปจเจกบุคคล หรือกลุมบุคคล ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เปน
ความสามารถในการทํางานรวมกับคนและการใชคนเพื่อปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน
3. ทักษะทางดานเทคนิค ( Technical Skills) หมายถึง ความสามารถของผูบริหารใน
การใชความรู วิธีการ เทคนิค เครื่องมือ และอุปกรณที่จําเปนในการปฏิบัติภารกิจ อยางใดอยางหนึ่ง
อยางเชี่ย วชาญ และชํานาญจากประสบการณ การศึกษา การฝกอบรม มีความสามารถในการวาง
ระบบงาน การจั ด ทํา งบประมาณ การประชาสั ม พั น ธ ห น ว ยงาน ส ง เสริ ม ให ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชานํ า
เทคโนโลยีใหม ๆ มาใชเพื่อความกาวหนาในการทํางาน สามารถแนะนําหรือชี้แนะใหผูอื่นปฏิบัติตามได
ในการจัดหาวัสดุอุปกรณมาใชในการบริหารไดเหมาะสมกับสภาพของหนวยงาน ซึ่งมีทักษะที่สําคัญและ
จําเปนที่ผูบริหารควรรู ไดแก
3.1 เทคนิคการบริหารงาน ที่ผูบริหารตองใชการตัดสินใจอยางรอบคอบโดยอาศัยขอมูล
และเหตุผลในการบริหารงาน
3.2 เทคนิคการสั่งการ ผูบริหารตองสั่งอยางชัดเจน เขาใจงาย ถูกตองตามกาลเทศะให
เหมาะสมกับบุคคล
3.3 เทคนิคการรับฟงความคิดเห็น ผูบริหารตองสรางบรรยากาศใหผูใตบังคับบัญชา
สามารถแสดงความคิดเห็นได และวิเคราะหพิจารณาความคิดเห็นกอนจะนําไปใช
3.4 เทคนิคการติชม ผูบริหารควรติชมใหเหมาะกับกาลเทศะ และติชมในเรื่องผลงาน
โดยยึดหลักติเพื่อกอ และชมเพื่อสรางสรรคใหเกิดกําลังใจ
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3.5 เทคนิคการก อใหเ กิ ดระเบีย บวินั ย ซึ่ง การวางระเบี ย บวินั ย ควรคํ านึ ง ถึง ความ
เหมาะสมและความสามารถนํา ไปปฏิบัติได โดยตองแจงใหทราบลวงหนา เพื่อ การปฏิบัติ รวมทั้ ง มี
มาตรการในการควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบวินัย
3.6 เทคนิคการวางตน ควรวางตนเปนตัวอยางมีความเที่ยงตรง ยุติธรรมไมเลือกที่รักมักที่
ชัง แจกจายงานใหทั่วถึง ไมควรสนิทสนมกับผูใดโดยเฉพาะ
3.7 เทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธ ตองมีการติดตอสัมพันธกับผูรวมงานเขารวมสังคม
ภายในองคการ รวมทั้งการสรางความสัมพันธกับภายนอก
3.8. เทคนิคการเพิ่มสมรรถภาพใหกับผูใตบังคับบัญชา สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาไดมี
ความกาวหนาในการทํางาน โดยการทํางานตามความรูความสามารถของตน และมีโอกาสได เลื่อนขั้น
เลื่อนตําแหนงรวมทั้งเปนที่ปรึกษาใหกําลังใจกับผูใตบังคับบัญชา
สรุปไดวา ทักษะทางความรูความคิด ทักษะทางมนุษยสัมพันธและทักษะทางเทคนิค
เปนความรูความชํานาญที่เกิดจากพื้นฐาน ทางความรู ความคิด สติปญญา และวิสัยทัศน การนําแนวคิด
ใหม ๆ มาใชบริหารงานอยางตอเนื่อง การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติโดยแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น
ซึ่ ง กั น และกั น การบริ ห ารงานอย า งเป น ระบบ การกระจายอํ า นาจและความรั บ ผิ ด ชอบให
ผูใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสม และสามารถบริหารเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถทํางานรวมกับ
คน และการใชคนเพื่อปฏิบัติภ ารกิจ ให บรรลุเปา หมายของหนวยงาน เขาใจสภาพธรรมชาติความ
ตองการของมนุษยพรอม รูจักและเลือกใชวิธีจูงใจใหถูกตองเหมาะสม สามารถเสริมสรางความรวมมือ
ของทีมงาน ในการสรางขวัญกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา การปรับตัวเขากับผูอื่นในสถานการณตาง ๆ
สามารถแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดกับบุคคลที่เกี่ยวของได การใชหลักเกณฑที่ดีในการตัดสินใจโดย
คํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนหลัก การประสานความรวมมือกับชุมชนใหมีสวนรวมในการจั ด
การศึกษา การสงเสริมบรรยากาศที่เอื้อตอ การทํางานและสามารถควบคุมอารมณไดดีเมื่อเผชิญกับ
ปญหาตาง ๆสามารถสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชานําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชเพื่อความกาวหนาในการ
ทํางาน รวมทั้งสามารถแนะนํา ชี้แนะใหผูอื่นปฏิบัติตาม และฝกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญ
แนวทางการประยุกตสูการปฏิบัติ ผูบริหารจะตองคิดทุกวัน เพื่อใหงานสรางสรรค
และเปลี่ยนแปลงวิธีทํางานใหทันตามกําหนดและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทําใหตองคิด กาวไกล
เพื่อใหงานสัมพันธกับระบบดังกลาว ทักษะทางความรูความคิดเปนทักษะระดับพื้นฐานของผูบริหาร ซึ่ง
จะตองมีความรูที่เกี่ยวของกับการทํางาน ดานกฎระเบียบตางๆ ความรูและหลักการและทฤษฎีทางการ
บริหาร โดยใชทฤษฎีทางการบริหารเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและประยุกตใช ไดเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพองคการ พรอมคนควาแนวคิดกลยุทธใหม ๆ อยางตอเนื่อง
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หนวยการเรียนรูที่ 2 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานในระดับสูง
1. การปฏิรูปครู โดยที่ผลการวิจัยหลายชิ้นชี้ใหเห็นวา “ครู” เปนปจจัยสําคัญที่สุดในการศึกษา
การปฏิรูประบบครู เพื่อใหไดครู ดี เกง และมีคุณธรรม จึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรการ
ผลิตและพัฒนาครูขึ้น ซึ่งกรอบเพื่อดําเนินการแนวทางและมาตรการสําคัญ มีดังนี้
- ปรับระบบบริหารบุคคล เนื่องจากเปนกระบวนการสําคัญที่จะทําใหไดครูและผูบริหารที่เกง ดี
มีคุณธรรม โดยตองมีการปรับทั้งระบบ ไดแก การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง รวมทั้งเปดโอกาสใหผูมีความดี
ความเกงจากทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาขาดแคลน และนักเรียนทุนใหมาเปนครูได
- ปรับระบบการผลิตและการพัฒนา โดยใหมีกระบวนการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู ใหมี
การพัฒนาครูอยางเปนระบบ โดยเนนพัฒนาดานสมรรถนะในการสอน จัดใหมีคูปองการพัฒนาครู
- ปรับเกณฑการโยกยาย เพื่อใหครูและผูบริหารไดมีระยะเวลาในการพัฒนานักเรียน และ
โรงเรียนใหกาวหนาอยางเหมาะสม ซึ่งมีการดําเนินการปรับปรุงหลักเกณฑแลว
- จัดทําแผนบริหารจัดการและพัฒนาครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา ระยะ 5-10 ป เพื่อ
บริหารจัดการในการกําหนดการลด/เพิ่ม กระจายครูที่เหมาะสมรวมทั้งวางระบบผลิตและพัฒนาและ
มาตรการจูงใจ แผนพัฒนาสมรรถนะ และความกาวหนาทางวิชาชีพ ตลอดจนแนวทางการบังคับใช
กฎหมายใหมีประสิทธิผล
- ปรับระบบการจูงใจ เพื่อดึงดูดและธํารงรักษาครูและผูบริหารที่มีความรู ความสามารถ ความ
ดี ใหอยูในระบบ ตลอดจนใหเกิดระบบที่เปนธรรมเชนปรับระบบฐานเงินเดือนครู
2. การปฏิรูปการเรียนรู โดยผลการวิจัยชี้ชัดวา การศึกษาจะประสบผลสําเร็จหรือไม ปจจัยที่
สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งคือ กระบวนการจัดการเรียนรู จึงมีแนวทางและมาตรการในการดําเนินการระยะ
ตอไป ดังนี้
- สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมตามศักยภาพและความหลากหลายของ
ผูเรียน ตลอดจนเพิ่มชองทางการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูที่มีมาตรฐานและคุณภาพแกเด็ก
เยาวชน และประชาชน ดวยการสงเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ สงเสริมการศึกษาทางเลือก ขยาย
ผลตนแบบ/รูปแบบที่ดีพัฒนาแหลงเรียนรูที่มีชีวิต โทรทัศนเพื่อการศึกษา
- ขับเคลื่อนการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนการสอน ที่เนนความ
เปนพลเมือง ประวัติศาสตร ระเบียบ วินัย ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ทักษะในศตวรรษที่ 21 อาชีพ
และภาษาอังกฤษ อยางตอเนื่องจากระยะเรงดวน
- จัดทําโครงการนํารองโครงการปฏิรูประบบการเรียนรูสูผูเรียน (Education Reform Lab &
Coaching Lab) เปนการกระจายอํานาจลงสูเขตพื้นที่การศึกษานํารอง 20 เขต โรงเรียนแกน
นํา 300 โรงเรียน และปฏิรูปการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรูในสาระวิชาหลัก
ใหสูงขึ้นกวาเดิม ฯลฯ
3. การเพิ่มและกระจายโอกาสอยางมีคุณภาพและทั่วถึง เทาเทียม เพื่อใหเด็ก
เยาวชน ประชาชน มีโอกาสเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมและเปนธรรม โดยมีแนวทาง
ดังนี้

4
- พัฒนาเครือขายโรงเรียนใหเขมแข็ง เพื่อชวยกันยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
- พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต และโรงเรียนชายขอบ ตลอดจนแกไขปญหา
คุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก
- เพิ่มชองทางการมีสวนรวมของภาคสวนอื่นๆ ในสังคม เชน สงเสริมความเปนหุนสวนทาง
การศึกษารวมกับภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) เพื่อสนับสนุนการกระจายโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ ขอความรวมมือใหทุกสื่อจัดรายการเพื่อการศึกษาในชวงที่เหมาะสม
- ปรับระบบกองทุนตางๆ ทั้งระบบ เพื่อสงเสริมผูดอยโอกาสและการพัฒนาประเทศอยาง
แทจริง เชน วิจัยใหไดขอสรุปในเรื่องระบบกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ระบบการจัดสรรทุน
เพื่อใหมีเกณฑที่เหมาะสม ไมซ้ําซอน และไดพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศใน
ภาพรวม
4. การปฏิรูประบบการบริหารจัดการศึกษา โดยที่การบริหารจัดการเปนแกนในการดําเนินการ
ปฏิรูปการศึกษาใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ในระยะปานกลาง และระยะยาวตองมีแนวทางและ
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการอยางตอเนื่องไดแก
- ขยายผลการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ โดยใชโรงเรียน/พื้นที่เปนฐานใหครอบคลุมมาก
ขึ้น และเพิ่มอิสระในการบริหาร สามารถตรวจสอบได
- ปรับระบบการบริหารการอาชีวศึกษาใหมีเอกภาพ เนื่องจากปจจุบันอาชีวศึกษาเอกชนและ
อาชีวศึกษาของรัฐ แยกการบริหารจัดการ ไมมีความเชื่อมโยงกันทําใหยังมีความลักลั่น
- แกปญหาทุจริตคอรรัปชันอยางตอเนื่อง สรางความโปรงใสในแวดวงการศึกษา พรอมปลูก
จิตสํานึกสรางวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
5. การผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน เพื่อใหการผลิตและพัฒนา
กําลังคนสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ควรมีแนวทางและ
มาตรการ ดังนี้
- สงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อใหมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนดีอาชีวะดี-ครูด-ี สื่อดี และเรื่องอื่นๆใหมากขึ้น อันจะสงผลใหการผลิตกําลังคนเชื่อมโยงกับความตองการ
ของตลาดแรงงานมากขึ้น
- ขยายผลการจัดหลักสูตรทวิภาคี และสหกิจศึกษา โดยใหภาคเอกชนมีสวนรวมตลอด
กระบวนการสนับสนุนโรงเรียนในโรงงาน เพื่อใหครอบคลุมมากขึ้นและมีความเปนมาตรฐานสากล
- จัดตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) โดย
สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือระหวางรัฐ เอกชน และทุกภาคสวนเขามารวมจัดและสนับสนุนการ
อาชีวศึกษาอยางจริงจัง
- จัดใหมีหลักสูตรทักษะอาชีพควบคูสามัญในระดับมัธยมศึกษา อันจะชวยเพิ่มกําลังแรงงาน
ระดับกลาง และเปนการเพิ่มชองทางแกเด็กและเยาวชนที่มีเปาหมายเขาสูระบบแรงงานระดับกลางดวย
- พัฒนาระบบคาตอบแทนตามสมรรถนะ ความรู ความสามารถ และเรงใชระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
เพื่อใหคาตอบแทนสะทอนสมรรถนะของแรงงานเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในระบบการจางงาน และ
สงเสริมคานิยมในการเรียนสายอาชีพ
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- สงเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเชื่อมโยงการวิจัยและ
นวัตกรรมกับการพัฒนาดานเทคโนโลยี และการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ
- ผลิตและพัฒนาอาจารยระดับปริญญาเอกเพื่อพัฒนาคุณภาพดานวิชาการระดับสูง
- ผลิตกําลังคนตอบสนองความตองการเรงดวนและการพัฒนาประเทศ โดยรวมมือผลิตกําลังคน
ดานอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการในสาขาจําเปนและขยายโอกาสทางการศึกษา และ
ยกระดับแรงงานไทยรวมกับสถานประกอบการ โดยพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
รวมกับสถานประกอบการ
- ปรับภาพลักษณอาชีวศึกษา โดยเรงประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจระบบการเรียน
อาชีวศึกษา โอกาสในการทํางาน และความกาวหนาของอาชีพในรูปแบบตางๆ เปดสอนหลักสูตรหรือ
ฝกอาชีพระยะสั้นในสถานศึกษา เพื่อสงเสริมใหมีการเขาเรียนตอในสายอาชีวศึกษา และเพื่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคต
- ยกระดับความรวมมือกับตางประเทศที่มีศักยภาพใหมากขึ้น โดยจัดทําความรวมมือเพื่อ
พัฒนาทักษะทางภาษา พัฒนาทักษะวิชาชีพกับประเทศเพื่อนบาน
6. การปรับระบบการใช ICT เพื่อการศึกษา โดยที่ปจจุบันระบบ ICT มีความกาวหนาและมีผล
ตอการเรียนรูอยางมาก ในระยะตอไปควรมีแนวทางและมาตรการเพื่อขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง ดังนี้
- การจัดใหมีระบบ BOI การศึกษา เพื่อยกเวนภาษี-อากรการนําเขาอุปกรณ สื่อเพื่อการศึกษา
- ขยายผลระบบ Free Wifi ในสถานศึกษาและแหลงเรียนรูใหครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น เพื่อให
สามารถเขาถึงการเรียนรูไดอยางไมจํากัดเวลา และสถานที่
- พัฒนากองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
7. การพัฒนาการศึกษาระหวางประเทศ โดยความรวมมือดานการศึกษาระหวางกลุมประเทศใน
อาเซียนในระดับภูมิภาค ดวยการจัดทําแผน กรอบแนวการดําเนินงานความรวมมือดานการศึกษา
ระหวางประเทศ ในการเสริมสรางคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา การเคลื่อนยายพรมแดน การ
จัดการศึกษาใหเปนสากล
หนวยการเรียนรูที่ 3 กระบวนทัศนและกลยุทธการสรางความเปนผูนําทางวิชาการ
ผูนําทางวิชาการ คือ ผูที่มีความรูความเขาใจในทฤษฎี ปรัชญาของหลักสูตรตางๆที่ใชในการ
บริหารการศึกษา มีความรูความเขาใจในวิธีสอนแบบตางๆ สนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษา ครูใช
นวัตกรรมการสอนเปนแบบอยางที่ดีในเชิงวิชาการ สนับสนุนและสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของ
โรงเรียน สงเสริมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นิเทศและกํากับใหการจัดการเรียนรูเปนไป
ตามแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไว การบริหารงานวิชาการ เปนสิ่งสําคัญตอความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของการบริหารสถานศึกษา แตการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาจะมีคุณภาพดีมากนอย
เพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ สิ่งที่สําคัญที่สุดไดแก ผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษาที่จําเปนตองมีภาวะผูนําทางวิชาการ เพื่อใหสถานศึกษาจัดการศึกษาไดตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553
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การจะกาวสูค วามเปนผูนําทางวิชาการไดนั้น จําเปนจะตองเรียนรู และปฏิบัติภารกิจใน
บทบาทตางๆ อยางหลากหลายทั้งนี้เพราะผูนําทางวิชาการยอมจะตองเปยมไปดวยความรู
ความสามารถ และความเทาทันในองคความรูตางๆ กลาวคือ
1. ผูนําทางวิชาการจะตองเปนผูบริหารมืออาชีพนั่นคือ มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด
ทฤษฎี และวิธีการบริหารงานตามโครงสรางของสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หรือสถานศึกษา มีความ
รอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการในการประยุกตใชสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ
อยางเหมาะสมและเกิดผลดีตอผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด มีความรอบรู
ดานวิชาการ หลักสูตร ปรัชญาการศึกษา หลักจิตวิทยาดานตางๆ ตลอดจนวิทยาการใหมๆ มีทักษะใน
การครองตน ครองคน และครองงาน มีภาวะผูนํา Leadership ซึ่งจะตองมีองคประกอบของความรู
ความเขาใจ (Knowledge) การรูจักตัดสินใจ (decision making) รูจักและสามารถนําเอาวิธีการและ
กลยุทธในการแกไขปญหา (problem solving)มาใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ได
2. ผูนําทางวิชาการจะตองมีความสามารถในการบริหารความเปลี่ยนแปลง กลาวคือ
2.1 สรางความรูสึกจําเปนเรงดวนในการเปลี่ยนแปลง
2.2 สรางทีมงาน แนวรวมที่ทรงพลัง โนมนําการเปลี่ยนแปลง
2.3 สรางวิสัยทัศน ชี้นําความพยายามในการปรับเปลี่ยน
2.4 สื่อสาร สรางความเขาใจ ยึดมั่นในวิสัยทัศนและกลยุทธผลักดัน
2.5 เพิ่มอํานาจใหผูอื่นในการตัดสินใจ เพื่อใหวิสัยทัศนเปนจริง
2.6 วางแผนอยางเปนระบบเพื่อมุงสรางความสําเร็จในระยะเวลาอันสั้น
2.7 รวบรวมผลสําเร็จจากการปรับปรุง กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
2.8 ปลูกฝงแนวทางใหมๆ ของความสําเร็จเขาสูระบบการทํางานขององคกร
3. ผูนําทางวิชาการจะตองเปนนักบริหารและพัฒนาหลักสูตร โดยในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรนั้นจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ เชน
3.1 มีเปาหมายหรือมาตรฐานคุณภาพผูเรียนกําหนดไวชัดเจนและยืดหยุนใน
การปฏิบัติ
3.2 การพัฒนาหลักสูตรตองทันตอความกาวหนาทางดานวิทยาการ
เทคโนโลยีตางๆ เพื่อพัฒนาความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีแกผูเรียน
3.3. สิ่งที่กําหนดในการเรียนการสอนตองชวยเตรียมผูเรียนเพื่อการ
ดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพในโลกไรพรมแดน
3.4 หลักสูตรตองสงเสริมการพัฒนาผูเรียนในองครวม
3.5 สิ่งที่กําหนดในหลักสูตรควรเชื่อมโยงและสอดคลองกับชีวิตจริง
3.6 การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนเครื่องมือสําคัญในการตรวจสอบ
และพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร
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นอกจากนี้ผบู ริหารการศึกษาควรมีกระบวนทัศนใหมในการเปนผูน ําทางวิชาการใหแก
ผูบ ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยควรมีสมรรถนะที่สําคัญ ดังนี้
สมรรถนะที่ 1 มีความสามารถในการคิดเกี่ยวกับระบบและมีความรูในการนํา ระบบ
สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในความเขาใจความแปรปรวนของงานที่จะตอง วางแผนและ
แกปญหา
สมรรถนะที่ 3 เขาใจวิธีการเรียนรู การพัฒนา และการปรับปรุง เพื่อการเรียนรู และการ
ปรับปรุงที่แทจริง
สมรรถนะที่ 4 เขาใจคนและเหตุผลของพฤติกรรม
ดังนั้นการพัฒนาผูนําและภาวะการนํากระบวนทัศนใหม ที่สามารถรับมือกับ ความ
เปลี่ยนแปลงอยางพลิกผันทางสังคม มีความอดทนอดกลั้นตอสถานการณ ยากลํา บาก และมีพลังนํา
พาสังคมใหฟนตัวกลับสูความปกติสขุ อยางรวดเร็วและมั่นคง (Resilient Society) “ผูนําและภาวะการ
นํากระบวนทัศนใหม” จึงทวีความสําคัญมาก ยิ่งขึ้นในสภาวการณปจจุบันซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะทํา ให
ทราบการแกไขปญหาดังกลาว ที่เปนสมรรถนะที่จํา เปนตอการพัฒนาบทบาทของผูนําแตละองคกรใหดี
ยิ่งขึ้น เพื่อ สรางผูนํา ที่เปนคนกลางที่มีทั้งศาสตรและศิลปในกระบวนทัศนใหม โดยมุงพัฒนา แกน
สําคัญดานตางๆ
หนวยการเรียนรูที่ 4 กฎหมายระเบียบหลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
และวิชาชีพ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 กําหนดใหสถานศึกษาของรัฐบาลมีฐานะเปน
นิติบุคคล(A juristic person)ไดรับอํานาจในการบริหารและจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการงบประมาณ
การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3. 2553: 13)
ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูบังคับบัญชาของขาราชการ จึงมีอํานาจหนาที่ในการบริหาร
กิจการของสถานศึกษาตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งของสวนราชการตนสังกัด ดังนี้
1.การบริหารวิชาการ ตองยึด กฎหมาย ระเบียบ ยกตัวอยางเชน
1. พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ
2. พ.ร.บ.กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
3. กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
2.การบริหารงบประมาณ ตองยึด กฎหมาย ระเบียบ ยกตัวอยางเชน
1. พ.ร.บ. เงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงขาราชการครูฯ
2. พ.ร.ก.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
3.การบริหารงานบุคคล ตองยึด กฎหมาย ระเบียบ ยกตัวอยางเชน
1. พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลา

8
4.การบริหารงานทั่วไป ตองยึด กฎหมาย ระเบียบ ยกตัวอยางเชน
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
2. พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ
3. พ.ร.บ. สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สวนที่ 2 สังเคราะหบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและการวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัตงิ านของ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
หนวยการเรียนรูที่ 5 กลยุทธและการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง
การวางแผนกลยุทธ คือ กระบวนการวางแผนในการบริหารสิ่งตางๆ ภายในองคกร เพื่อนํา
องคก รไปสู ค วามสํา เร็ จ มี อ งคป ระกอบของกระบวนการที่ สํ า คั ญ 4 ขั้น ตอน (คณะครุ ศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2553 : 31-33) ไดแก
1. การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) เปนการวิเคราะหถึงปจจัยและสภาวะ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับองคกร ทั้งภายนอกและภายในองคกรดวยเครื่องมือตางๆ ที่เหมาะสมไดแกเทคนิค
BSC (Balance Scorecard) หรือ เทคนิค SWOT Analysis
2. การกําหนดทิศทางขององคกร (Strategic Direction Setting) เปนการกําหนด
ทิศทางที่องคกรตองการมุงไปสูผลลัพธสูงสุดที่องคกรตองการ ไดแก การกําหนดวิสัยทัศน คานิยม พันธ
กิจ เปาประสงคระยะสั้น ระยะยาว เปนการบงชี้วาองคกรจะมุงไปในทิศทางใด
3. การกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation) เปนการนําขอมูลและความรูตางๆ ที่
ไดจากการกําหนดทิศทางและการวิเคราะหปจจัยภายนอกและปจจัยภายในองคกรมากําหนดแนวทาง
วิธีการ และกิจกรรมตางๆ ขององคกร เพื่อชวยใหองคกรบรรลุถึงวิสัยทัศน และพันธกิจที่กําหนดไว
4. การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ (Strategic Implementation) เปนขั้นตอนสุดทาย
เมื่อองคกรไดกําหนดทิศทางขององคกร วิเคราะหปจจัยตางๆ และจัดทําแผนกลยุทธแลว ตองนําแผน
กลยุทธที่ไดวางแผนไว มาประยุกตดําเนินการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลลัพธตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว
การประเมินแผนงานโครงการ หมายถึง การติดตามและประเมินผล งานหรือโครงการใดๆ
เพื่อชวยในการชวยตัดสินคุณคาของกระบวนการหรือวิธีการดําเนินงานและการบรรลุผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ7ขั้นตอน (สุภาพรพิศาลบุตร. 2550 : 238-248) ดังนี้
1. กําหนดหลักการเหตุผลและความสําคัญของการประเมินผลโครงการ
2. วิเคราะหโครงการที่จะมุงประเมิน
3. กําหนดวัตถุประสงคของการประเมินผลโครงการ
4. ออกแบบประเมินผลโครงการ
5. เก็บรวบรวมขอมูล
6. วิเคราะหขอมูล
7. การเขียนรายงาน
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หนวยการเรียนรูที่ 6 การสังเคราะหและเสริมสรางจิตสํานึกในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ
ผูบริหารการศึกษาตามวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ผูบริหารการศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอก
สถานศึกษาตั้งแตระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไปซึง่ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ไดกําหนดเกณฑ
มาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 12 เกณฑ ดังนี้
1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา
2. ตองตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนา
3. มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติตาม ไดเต็มศักยภาพ
4. พัฒนาแผนงานขององค กรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง
5. พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคณ
ุ ภาพสูงขึ้นเปนลําดับ
6. ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร
7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ
8. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
9. รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค
10. แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา
11. เปนผูนําและสรางผานํา
12. สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ
การสรางจิตสํานึกที่ดีในการ ปฏิบัติงานของลูกนองหรือผูใตบังคับบัญชา เปนสิ่งที่มีความ
จําเปนสําหรับองคกร ผูบริหารจึงตองคํานึงถึงการปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีเพื่อสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ มีเปาหมายในการทํางานชัดเจน มีความรับผิดชอบในการทํางาน งานที่ทําออกมาก็
จะเปนงานที่มีคุณภาพสูงสุด อีกทั้งบุคลากรก็ยังมีจิตสํานึกที่ดีในการชวยดูแลทรัพยากรและทรัพยสิน
ของสํานักงานเสมือนหนึ่งเปนของตนเอง คนที่เปนผูจัดการจึงตองมีความอดทน รอบคอบ มีทักษะใน
การฝกและสอนคนใหเปน รูจักที่จะติดตามผลงานกับบุคลากร เมื่อคุณไดมอบความรับผิดชอบในการ
ทํางานเปนที่เรียบรอยและชัดเจน ควรตรวจสอบความคืบหนาของงานที่เกิดขึ้นดวย ซึ่งก็เทากับวาได
กระตุนใหบุคลากรเกิดความคิดริเริ่ม และรับผิดชอบงานที่ตนเองทําอยางเต็มที่เพื่อใหไดผลงานมี
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลมากที่สุด สุดทายองคกรก็จะเขาสูองคกรที่มีประสิทธิภาพ
การสรางจิตสํานึกที่ดีทําอยางไร
 ใหบุคลากรมีอิสระในการทํางานในแบบของเขา มากที่สุด หมายถึงใหบุคลากรเปนผูตั้งเปาหมายใน
การทํางาน และกําหนดวิธีการที่ทําใหบรรลุเปาหมายโดยบุคลากรผูนั้นเปนผูระบุขึ้นมา ตามสายงาย
ของตนเอง รวมทั้งกระบวนการในการแกปญหาในการผลิต และขอเสนอแนะตางๆในการทํางาน
โดยไมขัดแยงกับกฎเกณฑและระเบียบของการทํางาน
 มอบอํานาจใหกับบุคลากรในการตัดสินใจตามกรอบงานที่เขารับผิดชอบ จะเปนการพัฒนาความ
มั่นใจและความเคารพนับถือในตัวเอง นั่นเทากับเปนการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความคิด
ริเริ่มที่จะทํา ใหงานสําเร็จอยางไรโดยไดรับความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของ ในฐานะผูจัดการคุณก็ตอง
แสดงออกถึงความเชื่อมั่นตอผูใตบังคับบัญชา โดยการมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบให
อยางเต็มที่ เพื่อใหเขาไดทํางานไดสําเร็จลุลวง
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การจัดการตองมีระบบที่ระบุถึงความรับผิดชอบอยางชัดเจน เพื่อใหบุคลากรรับผิดชอบตอผลการ
กระทําของตน บุคลากรจะตองทราบวาความรับผิดชอบของตนคืออะไรอํานาจของตนเองมีแคไหน
และตองสามารถระบุถึงความสําเร็จในงานที่ตนเองรับผิดชอบได
สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาได ใชวิธีการของตัวเองในการตัดสินใจ เพราะจะทําใหบุคลากรรูสึกวา
คุณพรอมที่จะสนับสนุนในการตัดสินใจและการ กระทําของเขา เขาก็พรอมที่จะทุมเทแรงใจและ
แรงกายใหกับการทํางาน เพื่อใหงานออกมามีคุณภาพมากที่สุด
มอบหมายใหเขาเรียนรูงานใน หนาที่ที่สูงขึ้น โดยเรียนรูจากหัวหนางาน และพยายามใหเขาไดฝก
หรือมีโอกาสในการทํางานนั้นใหมากที่สุด รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบในการแกปญหาจะ
เปนการทําใหบุคลากรมี จิตสํานึกตอการทํางานไดมากขึ้น ขณะเดียวกันจะทําใหองคกรมีบุคลากรที่
มีความสามารถหลากหลายและมีองคความรู จากการเรียนรูความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

หนวยการเรียนรูที่ 7 วินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผูบริหารการศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารควรยึดเปนแบบอยางในการ ครองตน ครองคน และ
ครองงาน ประกอบดวยหลักธรรม ดังนี้ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3. 2553 : 277283)
1. โลกบาลธรรม เปนหลักธรรมที่ชวยคุมครองโลกใหอยูความรมเย็นเปนสุข ประกอบดวย
1) หิริ
ความละอายในตนเอง
2) โอตัปปะ
ความเกรงกลัวตอบาปและความเสื่อมแลวไมกระทําความชั่ว
2. ธรรมที่ทําใหงามเปนหลักธรรมอันทําใหบุคคลเปนผูงามประกอบดวย
1) ขันติ
ความอดทน
2) โสรัจจะ
ความสงบเสงี่ยมทําจิตใจใหแชมชื่นไมขุนหมอง
3. อิทธิบาท 4 เปนหลักธรรมทีทําใหงานสําเร็จประกอบดวย
1) ฉันทะ
ความพึงพอใจในงาน
2) วิริยะ
ความขยันมั่นเพียร
3) จิตตะ
ความมีใจฝกใฝเอาใจใสในงาน
4) วิมังสา
ไตรตรองหาเหตุผล
4. สังคหวัตถุ4 เปนหลักธรรมอันเปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจของกันและกัน ประกอบดวย
1) ทาน
ใหปนสิ่งของแกคนที่ควรให
2) ปยวาจา
เจรจาดวยถอยคําไพเราะออนหวาน
3) อัตถจริยา
ประพฤติในสิ่งที่เปนประโยชน
4) สมานัตตตา วางตนใหเหมาะสมกับฐานะของตน
5. พรหมวิหาร4เปนหลักธรรมของผูใหญ(ผูบังคับบัญชา) ที่ควรถือปฏิบัติประกอบดวย
1) เมตตา
ความรักใครปรารถนาจะใหผูอื่นมีความสุข
2) กรุณา
ความสงสารคิดชวยเหลือผูอื่นใหพนทุกข
3) มุทิตา
ความพลอยยินดีเมื่อผูอื่นไดดีมีสุข
4) อุเบกขา
วางตนเปนกลางไมดีใจไมเสียใจเมื่อผูอื่นถึงวิบัติมีทุกข
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6. ฆราวาสธรรม 4 เปนธรรมของผูครองเรือนประกอบดวย
1) สัจจะ
ความซื่อสัตย 2) ทมะ
การฝกตน
3) ขันติ
ความอดทน 4) จาคะ
ความเสียสละ
7. สัปปุริสธรรม7เปนหลักธรรมอันเปนของคนดี(ผูประพฤติชอบ) ประกอบดวย
1) ธัมมัญุตา
ความเปนผูรูวาเปนเหตุ
2) อัตถัญุตา
ความเปนผูรูจักผล
3) อัตตัญุตา
ความเปนผูรูจกั ตน
4) มัตตัญุตา
ความเปนผูรูจักประมาณ
5) กาลัญุตา
ความเปนผูรูจักกาลเวลาอันเหมาะสม
6) ปุริสัญุตา
ความเปนผูรูจักสังคม
7) ปุคคลโรปรัญุตาความเปนผูรูจักคบคน
8. หลักธรรมาภิบาล คือ คุณธรรมของนักบริหารที่ดี (Good Governance) ประกอบดวย
1) หลักนิติธรรม คือ การยึดถือกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับและกติกาตางๆ
2) หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม
3) หลักความโปรงใส คือ การเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมาตรวจสอบได
4) หลักความมีสวนรวม คือ เปดโอกาสใหมีสวนรวมรับรูรวมคิดและรวมตัดสินใจ
5) หลักความรับผิดชอบ คือ มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาทีท่ ี่รับผิดชอบ
6) หลักความคุมคา คือ ผูบริหารตองตระหนักถึงการใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา
2. วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารการศึกษา
วินัยคือกฎหมายกฎขอบังคับระเบียบและแบบธรรมเนียมที่กําหนดใหปฏิบัติตามหรืองดเวน
การปฏิบัติ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของผูบริหารเปนประโยชนตอการเสริมสรางเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของ
ผูบริหารใหไดรับการยกยองเชื่อถือศรัทธาจากสังคมมากจรรยาบรรณของผูบริหารมีดังนี้
(จรรยาบรรณผูบริหาร. 2555 : 1)
1. จรรยาบรรณตอตนเองไดแก การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและพัฒนาตนใหมี
ความรูความสามารถในการบริห ารงานอุทิศตนเพื่อ หนาที่มีความเสียสละและมีความกลาหาญทาง
จริยธรรมและมีความซื่อสัตยตอตนเอง
2. จรรยาบรรณตอวิชาชีพไดแก การซื่อสัตยตอวิชาชีพใชวิชาชีพในการบริหารจัดการดว ย
ความซื่อสัตยสุจริตและพึงละเวนการทําธุรกิจที่อาศัยอํานาจหนาที่ของตนเพื่อประโยชนในกิจการนั้น
3. จรรยาบรรณต อ ผู รั บ บริ ก ารได แ ก ความซื่ อ สั ต ย ต อ ผู รั บ บริ ก ารรั ก ษาความลั บ และ
ผลประโยชนในทางที่ถูกของผูรับบริการละเวนการแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบและใหบริการดวย
ความเสมอภาคใหความสําคัญแกผูรับบริการบริหารงานเพื่อผลประโยชนของผูรับบริการ
4. จรรยาบรรณตอบุคลากรในองคการไดแก มีความยุติธรรมมีใจเปนกลางไมเลือกปฏิบัติดวย
อคติบ ริห ารคนดว ยระบบคุณธรรมไมเลนพรรคเลนพวกรักษาความสามัคคีป ฏิบัติตอบุคลากรด ว ย
หลักการและเหตุผล
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5. จรรยาบรรณตอองคการชุมชนและสังคมไดแก ใหความสําคัญและมีความจงรักภักดีต อ
องคการดูแลรักษาและใชทรัพยากรสวนรวมขององคการอยางประหยัดคุมคา สร า งความเข ม แข็ ง แก
ชุมชนและสรางสันติภาพสันติสุขใหเกิดขึ้นในสังคม
3. การมีจิตสํานึกความมุงมั่นการสรางศรัทธาและมีอุดมการณในวิชาชีพ
ผูบริหารdkiศึกษา ก็คือครูคนหนึ่ง การที่ผูบริหารจะปฏิบัติหนาที่อยางเต็มศักดิ์ศรีและเต็ม
ความภาคภูมิไดนั้นจําเปนตองมีหลักยึดเพื่อนําตนไปสูสิ่งที่สูงสุดหรือเปนอุดมคติของอาชีพ นั่นก็คือ
อุดมการณ ซึ่งผูบริหารก็ยึดหลักอุดมการณครูมาใชในการบริหารงานมีหลักอยู 5 ประการ ดังนี้
(อุดมการณของความเปนครู. 2555 : 1-4)
1. เต็มรูคือมีความรูบริบูรณอาชีพครูเปนอาชีพที่ตองถายทอดอธิบายใหความรูแกคนดังนั้นครู
ทุกคนจะตองเปน ผูที่ทําใหตนเองนั้นบริบูรณหรือเต็มไปดวยความรูครูควรจะทําใหบ ริบูรณในตัวครู
ประกอบดวยความรู3 ประการคือ 1)ความรูดานวิชาการและวิชาชีพ 2) ความรูเรื่องโลก และ 3) ความรู
เรื่องธรรม
2. เต็มใจคือความมีใจเปนครูคนจะเปนครูที่มีอุดมการณจําเปนตองสรางใจใหเปนใจที่เต็ม
บริบูรณดว ยการมีใจเปนครูการทําใจใหเต็มนั้นมีมีความหมาย2 ประการคือ1) ใจครูไดแก
รักอาชีพและรักศิษย2) ใจสูง ครูควรพยายามทําใจใหสูงสงมีจิตใจที่ดีงามไมทําความชั่ว
3. เต็มเวลาคือการรับผิดชอบการทุมเทเพื่อการสอนครูที่มีอุดมการณจะตองใชชีวิตครูอยาง
เต็มเวลาทั้ง3 สวนคือ 1) งานสอนครูตองใชเวลาในการเตรียมการสอนอยางเต็มที่ 2)งานครู
นอกเหนือไปจากการสอนครูตองใหเวลาแกงานดานตางๆ 3). งานนักศึกษาใหเวลาใหการอบรมแนะนํา
สั่งสอนศิษยเมื่อศิษยตองการคําแนะนําหรือตองการความชวยเหลือไมวาในเวลาทํางานหรือนอกเวลา
ทํางานครูควรมีเวลาใหศิษย
4. เต็มคนคือการพัฒนาตนเองใหมีความเปนมนุษยที่สมบูรณโดยที่ครูเปนแมพิมพหรือพอ
พิมพที่คนในสังคมคาดหวังไวสูงและมีอิทธิพลตอผูเรียนมากครูจึงจําเปนที่ตองมีความบริบูรณในความ
เปนมนุษยทั้งรางกายจิตใจอารมณสังคมครูจึงควรสํารวมกายวาจาใจใหมีความมั่นคงเปนแบบอยางที่ดี
งามในการแสดงออกทั้งในและนอกหองเรียน
5. เต็ ม พลัง คื อ การทุ ม เทพลั ง สติ ปญ ญาและความสามารถเพื่ อ การสอนครู จ ะตอ งใช
ความสามารถอยางเต็มที่ทุมเทไปเพื่อการสอนเพื่อวิชาการเพื่อศิษยครูตองอุทิศตนอยางเต็มที่ทํางาน
อยางไมคิดออมแรงเพื่อผลงานที่สมบูรณนั้นก็คือการปนศิษยใหมีความรูความประพฤติงดงามเปนที่พึง
ประสงคของสังคม
สรุป
ผูบริหารนับวาเปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอองคกรเนื่องจากเปนผูที่มีบทบาทในการ
กําหนดนโยบายวางแผนการดําเนินงานแนวการปฏิบัติและเปนตัวอยางที่ดีใหกับผูอื่นที่อยูภายในองคกร
หากผูบริหารยึดแนวทางในการปฏิบัติอยางมีคุณธรรมจริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
มีวินัยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ยอมสงผลดีมายังองคกรและสังคมโดยสวนรวมใหประสบ
ความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายขององคกรที่ตั้งไวไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แนวทางการประยุกตสูการปฏิบตั ิ
1. ผูบริหารนําไปเปนหลักยึดในการปฏิบัติสําหรับตนเองในการครองตน ครองคน และครอง
งาน โดยการประพฤติเปนแบบอยางที่ดีใหแกบุคลากรภายในสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
2. จัดอบรมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหกับครูและบุคลากร
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยางสม่ําเสมอ โดยจัดเปนโครงการหรือกิจกรรมประจําป เช น
กิจกรรมเขาวัดฟงธรรม การเขาคายคุณธรรม เปนตน
3. กําหนดเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคของสถานศึกษาในการพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม
4. สงเสริม ยกยอง เชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดวยความมีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ เชน มีการสรรหาใหรางวัลโลหรือเกียรติบัตร เปนตน
สวนที่ 3 แนวทางการพัฒนางานในหนาที่หรือพัฒนานวัตกรรมและการสรางหรือการปฏิบตั ิงาน
เปนเครือขายที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
หนวยการเรียนรูที่ 8 กลยุทธการสรางภาคีเครือขาย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การบริห ารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาใหเ กิดพลังและมีป ระสิทธิภ าพจําเปนตองยึด
เงื่อนไขและหลักการสําคัญประการหนึ่ง คือการมีสวนรวม (Participation) กําหนดใหบุคคลหลายฝาย
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาเขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการ
รวมแสดงความคิดเห็นหรือรวมกํากับติดตามดูแลใหฝายตางๆสามารถเขามาปฏิสัมพันธและชวยกัน
แกป ญ หาที่ย ากและซับ ซอนรวมกั นโดยมีเปา หมายรว มกันคือการยกระดับ คุณภาพการเรียนรู ของ
นักเรียน หรือ “All for Education” นั่นเอง ซึ่งการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในสถานศึกษาให
ประสบความสําเร็จตองยึดหลัก ดังนี้ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2543 : 34-35)
1. การรับรูมุมมองรวมกัน (Common Perception)
2. การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Common Vision)
3. การเกิดผลประโยชนและความสนใจรวมกัน (Mutual Interests/Benefits)
4. การมีสวนรวมของสมาชิกเครือขายอยางกวางขวาง (All Stakeholders Participation)
5. การเสริมสรางซึ่งกันและกัน (Complementary Relationship)
6. การพึ่งพิงอิงรวมกัน (Interdependence)
7. การมีปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน (Interaction)
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หนวยการเรียนรูที่ 9 การนําเสนอการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา
ขาพเจาเสนอโครงการวิจัยหรือการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการศึกษา คือ รายงานการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยกําหนดวัตถุประสงค ไวดังนี้
1) เพื่อศึกษาผลของการดําเนินงานโครงการในดานปจจัย ดานกระบวนการและ
ดานผลผลิต
2) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของนักเรียน ผูปกครองนักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูนํา
ชุมชนและเจาหนาที่หนวยงานทางราชการที่เกี่ยวของ ตอการดําเนินงานโครงการ
3) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมตามโครงการ
4) เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตของโครงการที่มีตอการลดจํานวนนักเรียนที่เกี่ยวของกับการใชยา
เสพติดในโรงเรียน และพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนกอนและหลังการดําเนินงานโครงการ
โดยจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีจํานวน 15 กิจกรรม คือ ปฐมนิเทศนักเรียน ประชุมผูปกครองชั้ น
เรียนและเครือขายผูปกครอง คายพุทธธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต คายพัฒนาคุณภาพชีวิต นักเรียนแกน
นําพลังแผนดิน ศูนยตรวจปสสาวะนักเรียน คายทักษะชีวิต เยี่ยมบานนักเรียน คายผูนําเยาวชน คาย
ปฏิบัติธรรม สวดมนตไหวพระนั่งสมาธิ สัปดาหตอตานยาเสพติด กีฬาตานยาเสพติด ทูบีนัมเบอรวัน
และเผยแพรความรูในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
สรุป
การบริหารจัดการศึกษาใหประสบความสําเร็จ ผูบริหารตองมีความสามารถในการวางแผน
กลยุทธ ซึ่งจะเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึก ษาใหประสบความสําเร็จ อยา งเปนขั้น ตอน
สามารถแปลงแผนกลยุทธออกมาปฏิบัติได รวมทั้งมีการประเมินผลของการดําเนินงานอยางมีระบบ
เพื่ อ ตรวจสอบภาพความสํ า เร็ จ เปน ระยะ ผู บ ริ ห ารต อ งมุง ส ง เสริ ม พั ฒ นาสมรรถนะของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา ครูผูสอนใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาผูเรียน การจัดการเรียนการสอน การสราง
และการใชสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา พัฒนาความพรอมดานสื่อและเทคโนโลยีสําหรับการบริหาร
จัดการและการจัดเรียนการสอน ที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในปจจุบัน อีกทั้งการดําเนินงาน
ตางๆ ภายในสถานศึกษาตองยึดกฎหมาย ระเบียบ ขอปฏิบัติ เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาด และการจะ
บริหารสถานศึกษาใหเกิดพลังและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตองคํานึงถึงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
และการสรางเครือขายการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถที่จะ
เปนกําลังคนที่มีคุณภาพของชาติในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในอนาคตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
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แนวทางการประยุกตสูการปฏิบัติ
1. จัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป แผนงานโครงการ โดยใหทุกภาคสวนเขามามี
สวนรวม ในกระบวนการวางแผน รวมคิด รวมตัดสินใจมีกระบวนการติดตาม ประเมินผลอยางมีระบบ
ตอเนื่อง
2. พัฒนานักเรียนใหมีค วามรูความเขา ใจบทบาทสมาชิก ของประชาคมอาเซียน โดย
สอดแทรกในเนื้อหาสาระการเรียนรู หรือการบูรณาการ
3. จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรภายในใหมีความรูเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานรวมทั้งอบรมพัฒนาสมรรถนะของครูผูสอนใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
4. สงเสริมการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นของผูบ ริหารสถานศึกษา ครูผูสอน เพื่อพัฒนาเทคนิค
การเรียนการสอน
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