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คํานํา

ในการเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

นอกจากต้องการให้นักศึกษามีความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพบริหารการศึกษาและการวิจัยแล้ว ยัง

ต้องการให้มีคุณลักษณะท่ีโดดเด่น ด้านการบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา มีความรับผิดชอบ เป็นบุคคล

แห่งการเรียนรู้และเป็นผู้นําทางวิชาการ มีวิสัยทัศน์ ศรัทธาในวิชาชีพ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ซ่ึงสมรรถนะต่างๆ เหล่านี้ จะปรากฏในตัวนักศึกษาเมื่อนักศึกษาได้ทํากิจกรรมเสริมความเป็นผู้บริหารสถานศึกษา

และผู้บริหารการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว้

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสําคัญที่จําเป็นสําหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเร

ซา จึงได้จัดทํากิจกรรมเสริมความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาฉบับน้ีขึ้น เพ่ือใช้ในการทํา

กิจกรรมเสริมตลอดการเรียนในหลักสูตรนี้

นักศึกษาที่เรียนตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ/

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) ทุกแผนการเรียน ต้องทํากิจกรรมเสริมความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร

การศึกษาตามแผนกิจกรรมท่ีหลักสูตรกําหนด ซึ่งในที่น้ี ได้กําหนดไว้ 5 กิจกรรม โดยนักศึกษาจะต้องศึกษา

รายละเอียดและทํากิจกรรมแต่ละรายการให้ครบถ้วน พร้อมท้ังบันทึกผลการดําเนินงานกิจกรรม อย่างเป็น

รูปธรรม โดยให้จัดทํา E-Portfolio ท่ีมีการส่ังสมผลงานไว้อย่างต่อเนื่อง ให้อยู่ในสภาพพร้อมสําหรับการประเมิน

จากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการท่ีคณะศึกษาศาสตร์แต่งตั้งให้ทําหน้าที่ประเมิน

คณะกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษา

พฤษภาคม 2565



สารบัญ

คํานํา

ชุดกิจกรรม

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพบริหารการศึกษา

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาตนเองด้านนิสัยใฝ่เรียนรู้

กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาตนให้เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมและวงวิชาชีพ

กิจกรรมท่ี 4 เรียนรู้บทบาทของนักบริหารการศึกษามืออาชีพ

กิจกรรมท่ี 5 การเป็นผู้นําทางวิชาการ ท่ีมีทักษะและค่านิยมในการบริหารจัดการเชิงระบบ
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ชุดกิจกรรม

เสริมความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา

-------

กิจกรรมท่ี 1

พัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา

วัตถุประสงค์ หลังจากทํากิจกรรมนี้ นักศึกษาสามารถ

(1) อธิบายคุณธรรม จริยธรรมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาได้

(2) ประเมินตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาได้

(3) วางแผนพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาได้

(4) ดําเนินการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ จนเกิดประสิทธิผลและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม/แนวดําเนินการ: นักศึกษารายบุคคล หรือแต่ละกลุ่ม ดําเนินการกิจกรรม ดังต่อไปนี้

1.1 นักศึกษารายบุคคล ศึกษา วิเคราะห์คุณธรรม จริยธรรมท่ีรําเป็นสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร

การศึกษา แล้วร่วมกับนักศึกษาในกลุ่มเรียนเดียวกันจัดทําแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนักบริหาร

การศึกษา

1.2 นักศึกษารายบุคคล ใช้แบบประเมินที่กลุ่มพัฒนาข้ึน ทําการประเมินตนเอง วิเคราะห์จุดอ่อนทาง

จริยธรรมของตนเองด้านการคิด การพูดและการกระทํา

1.3 นักศึกษารายบุคคล วางแผนพัฒนารายการที่เป็นจุดอ่อนด้านจริยธรรมของตนเอง ท่ีสําคัญท่ีสุด 3

รายการแรก โดยกําหนดกิจกรรมการพัฒนาตนท่ีเป็นรูปธรรม เสนออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

1.4 นักศึกษาดําเนินการพัฒนาตนเองตามแผนในข้อ 1.3 แล้วทําการประเมินความก้าวหน้าของตนเอง

(Formative Evaluation) เม่ือสิ้นภาคการศึกษาท่ี 1 พร้อมวางแผนปรับปรุง พัฒนาต่อเนื่องในภาคเรียนท่ีสอง

เม่ือสิ้นภาคเรียนท่ีสอง ให้ประเมินตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดย สรุปผลการพัฒนาตนเอง บทเรียนท่ีได้ จุดเด่นของ

ตนเอง และรายการจริยธรรมท่ีตนเองยังไม่พอใจท่ีจะทําการพัฒนาต่อเนื่องในอนาคต โดยจัดทําเป็นรายงาน

การพัฒนาตนเอง บรรจุไว้ใน e-portfolio ของตนเอง ท่ีพร้อมสําหรับการตรวจรับรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษา
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กิจกรรมท่ี 2

การพัฒนาตนเองด้านนิสัยใฝ่เรียนรู้

ด้วยการเข้าร่วมสัมมนาด้านการศึกษาหรือพัฒนาสังคม

(Active Learner)

วัตถุประสงค์ หลังจากทํากิจกรรมนี้ นักศึกษาสามารถ

(1) อธิบายแนวคิด แนวปฏิบัติ ในการสัมมนาทางวิชาการได้(การสัมมนาทางวิชาการ คือ อย่างไร การ

สัมมนาท่ีดีควรเป็นอย่างไร)

(2) สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หรือแนวโน้มทางการศึกษาร่วมสมัย ได้

(3) มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม/แนวดําเนินการ

3.1 คณะศึกษาศาสตร์จะประกาศรายชื่อการสัมมนาท่ีนักศึกษาควรเข้าร่วม เป็นระยะ ๆ หรือนักศึกษา

อาจเสนอชื่อการสัมมนาท่ีเกิดข้ึนในละแวกจังหวัดหรือพื้นท่ีที่ทํางาน ท่ีประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนาเพื่อขอความ

เห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา

3.2 นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา โดยบันทึก (1) สาระโดยสรุปเกี่ยวกับการสัมมนาครั้งนั้น ๆ (2) แนวปฏิบัติ

ในการสัมมนา และ (3) บรรยากาศและผลการสัมมนา พร้อมทั้งให้ประเมินว่า เป็นการสัมมนาที่มีมาตรฐานมาก

น้อยเพียงใด

3.3 นักศึกษา ถอดบทเรียนท่ีได้จากการสัมมนา แล้วเขียนบทความ 1-3 หน้า นําเสนอให้สมาชิกในกลุ่ม

หรือเพ่ือนร่วมรุ่นได้รับทราบและร่วมเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้อาจนําเสนอผ่านสื่อทางไกล

รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
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กิจกรรมท่ี 3

การพัฒนาตนเองให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและวงวิชาชีพ

(Active Citizen)

วัตถุประสงค์ หลังจากทํากิจกรรมนี้ นักศึกษาสามารถ

(1) อธิบายแนวปฏิบัติในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้

(2) ร่วมในกิจกรรมทางสังคม หรือกิจกรรมทางวิชาการ ในฐานะสมาชิกของสังคมหรือของชุมชนวิชาชีพ

อย่างมีความสุข

กิจกรรม/แนวดําเนินการ

5.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเอง เรื่อง การเป็นผู้มีจิตอาสา จิตสาธารณะ หรือการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม

โดยจัดระดับคุณภาพตนเองว่ามีคุณภาพระดับใด(ดีมาก ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง)

5.2 วางแผนพัฒนาตนด้านการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม (จะทําอะไรบ้างในรอบปี ในขณะเรียนหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา) อย่างเป็นรูปธรรม

5.3 ดําเนินการพัฒนาตนเองและทําการประเมินพัฒนาการของตนเอง ทุกภาคการศึกษา ถอดบทเรียน

และบันทึกผลงานไว้ใน e-portfolio ด้าน “การเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ชุมชนและวงวิชาการ” ให้พร้อมสําหรับ

การประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษา เม่ือสิ้นภาคเรียนท่ี 2 และ 3 ของการเรียนตามหลักสูตร
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กิจกรรมท่ี 4

เรียนรู้บทบาทของนักบริหารการศึกษามืออาชีพ

------------------

คําช้ีแจง เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักศึกษาได้แสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานใน

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาหรือบริหารการศึกษาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้รู้จัก ทํา

ความเข้าใจบทบาทและสามารถวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนางานบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ(เป็นกิจกรรมที่ฝึก

นักศึกษาก่อนการออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพในภาคสนาม ท้ังนี้ คณะ อาจจัดทําเป็นวิดีโอ เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ

กิจกรรม)

แนวปฏิบัติ

ให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติเพื่อเรียนรู้ภารกิจและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา ท่ีมภีาระหลักท่ี

สําคัญ 4 ด้านด้วยกัน คือ

1. ภาระด้านการบริหารงานภายในของสถานศึกษา ซ่ึงมีงานวิชาการและกิจการนักเรียนเป็นงานหลัก จากนั้นจะ

เป็นงานการเงินและการงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป ฯลฯ

2. ภาระด้านการพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงมี

กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงานพ้ืนฐาน และมีงานด้านการพัฒนาอ่ืนๆ ประกอบ จะต้องมีการ

วางแผน มีการกําหนดการดําเนินงานให้สอดคล้องกับบริบททางการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

และสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

3. ภาระด้านการประสานงานและการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ท้ังในระดับชุมชนหน่วยงานต้น

สังกัด หน่วยงานอื่นภายนอกระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ (ถ้ามีประโยชน์กับ

การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา)ภาระงานท้ัง 3 ด้าน ดังกล่าวนี้ ล้วนมีความสําคัญและมีผลโดยตรงต่อการ

บริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และสะท้อนถึงความรู้ ความสามารถ ความเป็นนักบริหาร

ระดับมืออาชีพ(Professional) ของตัวผู้บริหารท้ังสิ้น โดยเฉพาะในการดําเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายของ

การปฏิรูปการศึกษาไทยและการที่มีระบบการปฏิรูประบบราชการไทยดําเนินคู่ขนานไปพร้อมกัน ซ่ึงจะมีการ

เปรียบเทียบและสะท้อนให้เห็นถึงฝีมือและผลงานได้ชัดเจนขึ้น การทํางานของผู้บริหารสถานศึกษานั้นดูจะ

สลับซับซ้อนข้ึนกว่าเดิม จึงต้องการความเป็นนักบริหารมืออาชีพท่ีมีทั้งความรู้ ความสามารถทางการบริหารและ

ความเป็นผู้นําทางวิชาการในการบริหารการศึกษาค่อนข้างสูง มากกว่าที่เคยเป็นอยู่เดิม

4. ภาระด้านอื่น ๆ (กําหนดเพ่ิมเติมในสถานการณ์จําลอง)

วัตถุประสงค์ มุ่งหวังให้นักศึกษามีคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษาระดับมืออาชีพ

ดังนี้
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1. ความสามารถในเชิงวิชาการ ท่ีเป็นที่ยอมรับของคนในวงการบริหารสถานศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้องสําหรับ

ตัวผู้บริหารสถานศึกษานั้น งานหลักคือ การบริหารสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพในระดับสูง ผลงานท่ี

สําคัญท่ีสุดคือ การศึกษาท่ีมีคุณภาพของสถานศึกษา การท่ีผู้บริหารมีผลงานทางวิชาการของตนเอง มีบทความที่

แสดงถึงฐานความรู้ของตนเอง มีงานวิจัย งานนวัตกรรมการศึกษาท่ีมีฐานจากวิชาการช้ันสูง การมีตําราหรือ

เอกสารวิชาการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆท่ีมีปริมาณและคุณภาพ เป็นท่ีรู้จักกันในแวดวงการบริหารด้วยกันหรือใน

วงการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง จะเป็นส่วนสําคัญท่ีช่วยเสริมสร้างความม่ันใจและความศรัทธาให้แก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู บุ

คลาการทางการศึกษาของสถานศึกษา นักเรียนและชุมชนหรือบุคคลวงนอกได้เป็นอย่างดี และจะเป็นฐานของการ

สะท้อนถึงความเป็นผู้นําทางวิชาการของตัวผู้บริหารเองโดยตรงความเป็นผู้ที่มีความสามารถทางวิชาการจึงเป็น

คุณลักษณะที่เป็นปัจจัยสําคัญในระดับต้นๆของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ นอกจากนี้ ความเป็นนักวิชาการ

ความสามารถทางวิชาการ และความเป็นผู้นําทางวิชาการ จะมีบทบาทสําคัญที่ส่งผลต่อการเป็นนักบริหารมือ

อาชีพเป็นอย่างมาก

2. ความเป็นคนซ่ือสัตย์ สุจริตและยุติธรรม ความเป็นคนซ่ือสัตย์ สุจริตและยุติธรรมจะเป็นคุณสมบัติ

เฉพาะตัวที่สําคัญสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาในอนาคต ผู้บริหารสถานศึกษานั้นอยู่ในสถานะที่อาจให้คุณ-ให้โทษ

ต่อผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาได้ค่อนข้างมาก มีอํานาจอนุมัติ กําหนดการแต่งตั้งตําแหน่ง

ภายใน แต่งตั้งกรรมการต่างๆท่ีเป็นกรรมการภายในของสถานศึกษาและอาจเป็นผู้เสนอการแต่งตั้งตําแหน่งสําคัญ

บางอย่างได้ในอนาคต ผู้รับผิดชอบการประเมินการสอนและการท างานของบุคลากรต่างๆในโรงเรียน จะมีอํานาจ

ตรวจสอบการทํางานในสถานศึกษาได้ทุกเรื่อง ทุกข้ันตอนความเป็นคนซ่ือสัตย์ สุจริตและยุติธรรมจึงเป็นสิ่งสําคัญ

ยิ่งสําหรับการบริหารสถานศึกษาที่จะสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจจากครูและบุคลากรได้ค่อนข้างมาก นํามาซ่ึงขวัญ

และกําลังใจ ความกระตือรือร้นในการทํางาน และการให้ความร่วมมือ การท่ีจะได้รับการประเมินให้ตรงกับสภาพ

ความเป็นจริงในผลงานและการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลสู่ประสิทธิภาพในการทํางาน ความสามัคคี การดําเนินงาน

ร่วมกันอย่างราบรื่น และการประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์แผนงาน นโยบายและวิสัยทัศน์กับ

การพัฒนาโรงเรียน

3. การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เห็นการณ์ไกล มองอนาคตขององค์การเป็นหลัก การมีคุณลักษณะเป็นคนมอง

อนาคต ( Future-oriented) เห็นการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ (Vision หรือเป็น Visionary manager) เป็นสิ่งท่ีสามารถ

เรียนรู้ได้ สามารถฝึกฝนอบรม สั่งสมได้ เพิ่มพูนทักษะได้ สําหรับผู้ท่ีมีความสามารถก้าวข้ึนมาสูงถึงระดับตําแหน่ง

ผู้นําองค์การ วิสัยทัศน์กว้างไกลจึงเป็นคุณลักษณะจําเป็นที่สําคัญ งานการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็น

งานสําคัญต่อการพัฒนาตัวคนหรือเยาวชนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษานั้น และคนท่ีได้ผ่าน

กระบวนการหรือได้รับการพัฒนาจากสถานศึกษานั้นจะกลายเป็นฐานสําคัญของสังคมต่อไป

4. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาจะเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะ ๆ

เป็นการเปลี่ยนแปลงในการศึกษาค่อนข้างมาก แตกต่างไปจากที่เคยรู้ เคยเข้าใจ ท่ีเคยมีประสบการณ์ การปฏิรูป

ตามแนวท่ีได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงท้ังระบบ ผู้บริหาร

สถานศึกษายุคใหม่จะต้องรู้ว่าจุดหมายของการปฏิรูปการศึกษาคือ การพัฒนาเยาวชนและคนไทยในอนาคตให้

เป็นคนดี มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คิดดี มีคุณภาพ มีความเป็นไทยสามารถปรับตัวได้เหมาะสมกับสถานการณ์โลก
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และสังคมที่เปลี่ยนแปลง ซ่ึงคุณภาพของคนไทยเช่นนี้ จะเป็นทรัพยากรสําคัญสําหรับการอยู่รอดและการพัฒนา

ของประเทศไทยในกระแสสังคมยุคใหม่ ท่ีต้องใช้ความรู้เป็นเครื่องมือสําคัญของการประกอบอาชีพและการ

ดํารงชีวิตในด้านการจัดการเรียนการสอน เปลี่ยนจากระบบท่ีเคยเน้นเนื้อหาวิชา และจากการท่ีครูเป็นศูนย์กลาง

หรือเป็นแกนหลักของการจัดการเรียนการสอน ไปเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นความสําคัญของผู้เรียนเป็น

หลัก ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ ให้ประเมินผลการเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง ให้ปรับบทบาทของครูจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ มาเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการเรียนรู้ ให้ชุมชนและ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และการถ่ายทอดความรู้และใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี

และแหล่งความรู้ที่หลากหลายเพื่อการเรียนการสอนในด้านหลักสูตร จะมีการพัฒนาหลักสูตรสู่แนวใหม่ที่เน้นการ

ตอบสนองผู้เรียนและชุมชน มีกระบวนการและเนื้อหาท่ีครอบคลุม เชื่อมโยง ต่อเนื่องกันทุกระดับและประเภท

ของการศึกษาไม่ตัดเป็นแท่งแบ่งเป็นท่อนแบบเก่า จะครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม เน้นการกระจายอํานาจให้สถานศึกษา จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับ

ท้องถิ่นและตนเองได้ โดยส่วนกลางจะจัดทําหลักสูตรแกนกลางและมาตรฐานการศึกษาของชาติในการปฏิรูป

วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา จะปฏิรูปสู่ระบบและกระบวนการผลิตครูในแนวใหม่ ปรับระบบการใช้และ

การพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง จะมีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ

ครู ผู้บริหารและบุคลาการทางการศึกษาเป็นการเฉพาะ การบริหารจัดการตามแนวปฏิรูปการศึกษาจะเป็นการ

จัดระบบบริหารใหม่ ให้การศึกษาเป็นระบบท่ีมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ ให้มีการ

กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาและท้องถิ่น จะมีการกระจายอํานาจการ

บริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาโดยตรงตามมาตรา 39และมาตรา 40 นอกจากสาระดังกล่าวแล้ว สถานศึกษายัง

มีภารกิจอีก เช่น เรื่องประกันคุณภาพและภารกิจเฉพาะซ่ึงจะเป็นไปตามท่ีกําหนดในมาตราต่างๆ ใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แต่สิ่งที่สําคัญที่เป็นหัวใจคือ การดําเนินการเรียนการสอนที่ต้องเป็นไปตามแนว

การจัดการศึกษา ในหมวด 4 มาตรา 22-30 โดยตรง

5. ความสามารถในการบริหารจัดการ ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ใช่ผู้บริหารส่วนราชการตามระบบราชการ

แต่เป็นผู้นําในหมู่นักวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีความเป็นตัวของตัวเองและมีความรับผิดชอบในวิชาชีพค่อนข้างสูง ไม่ชอบ

การส่ังการ ไม่ชอบการบังคับบัญชา ไม่นิยมการใช้อํานาจของตัวผู้บริหารแต่นิยมการมีส่วนร่วม การปรึกษาหารือ

การให้เกียรติกันการรู้จักยกย่องกัน การอยู่ร่วมและปฏิบัติงานแบบเพื่อนร่วมอาชีพเป็นแบบ Colleague ไม่ใช่

แบบลูกน้องในขณะท่ีหลายส่วนยังต้องเก่ียวข้องกับกฎเกณฑ์ ต้องเป็นไปตามระเบียบ ต้องดําเนินการให้เป็นไป

ตามกฎหมายการศึกษาและ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพจึงต้องใช้ความสามารถอย่างสูง

ในการบริหารจัดการ ดูแล สนับสนุนให้ครูและบุคลากรใช้ความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในขณะท่ี

ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอนไปอย่างมาก การใช้อํานาจสั่งการถึงแม้จะทําได้ก็ส่งผลให้เกิดการ

ไร้ประสิทธิภาพได้ง่าย ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ผู้บริหารต้องแก้ปัญหาต่างๆที่สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงให้

ทันท่วงทีผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบันและอนาคตจะต้องรู้และเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล จะต้องนํามาใช้ในการ

บริหารจัดการการศึกษา ในการเรียนการสอนของโรงเรียนต้องมีความสามารถเป็นผู้นําในการประสานประโยชน์

ในการดําเนินงาน การแก้ไขปัญหา การร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษาของ
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โรงเรียน ท่ีสําคัญคือ การรู้จักให้ความสําคัญและเคารพในศักยภาพของผู้อื่น การมีทักษะสูงด้านมนุษยสัมพันธ์และ

กระบวนการกลุ่ม-ทีม ในการทํางาน

6. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตร ศาสตร์การสอน รูปแบบการเรียนการสอน และความก้าวหน้าทาง

วิทยาการท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้ ความรู้ในเรื่องดังกล่าวนี้จะมีความสัมพันธ์กับความเป็นนักวิชาการและความเป็น

ผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท่ีมีความรู้ความชํานาญสูงในเรื่องหลักสูตรและการสอนมักจะ

ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นําทางวิชาการ ถือได้ว่าเป็นเนื้อหาสาระช้ันสูงที่ผู้บริหารต้องไม่มองข้าม และเป็นสิ่งท่ี

ช่วยสร้างศรัทธาในหมู่ครู บุคลากรทางการศึกษา และในแวดวงการบริหารสถานศึกษาได้เป็นอย่างดีเนื่องจากการ

ปฏิรูปการศึกษาได้ให้แนวหลักสูตรและการดําเนินงานตามหลักสูตรในแนวใหม่ท่ีแตกต่างจากระบบเก่าโดยสิ้นเชิง

ซ่ึงผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นผู้ที่สามารถเห็นภาพรวมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ทั้งระบบ

ได้ไม่ยากนัก และจะเห็นได้โดยง่ายว่าสัมพันธ์โดยตรงกับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียนท่ีตนรับผิดชอบ

ซ่ึงผู้บริหารสามารถใช้ภาวะผู้นําในการบริหารจัดการในโรงเรียนของตนเองได้โดยตรง

7. ความรู้และความสามารถทางด้านเทคโนโลยีในระดับท่ีเพียงพอ โลกปัจจุบันและอนาคตจําเป็นต้อง

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะมีการใช้เทคโนโลยีกันอย่างแพร่หลาย

มีการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีการส่ือสารสารสนเทศใหม่ๆ ในการสื่อสารส่งผ่านข้อมูลความรู้กันอย่าง

กว้างขวาง จะกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ในการบริหารจัดการเรียนการสอนที่มีอิทธิพลแผ่กว้างท่ัวไป ผู้บริหาร

สถานศึกษายุคปฏิรูปจึงต้องรู้ทัน ก้าวทัน รู้จักและสามารถใช้ได้ไม่น้อยกว่าผู้อ่ืน ซ่ึงนอกเหนือจากจะใช้ประโยชน์

ในการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษาโดยตรงแล้ว ยังอาจใช้เพ่ือการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารของสถานศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

8. ความสามารถในการแสวงหาทุน แหล่งทุน และการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สะท้อนถึงฝีมือของผู้บริหารมืออาชีพเมื่องบประมาณมีจํากัด ซ่ึงเป็นสภาพท่ี

เกิดข้ึนจริงและจะเผชิญหน้ากับผู้บริหารสถานศึกษาในอนาคตโดยตรงอย่างแน่นอน ความสามารถในการระดมทุน

จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ผู้บริหารสถานศึกษาในอนาคตพึงให้ความสนใจ การประสานงานกับหน่วยงานบุคคล องค์การ

ศิษย์เก่า ชุมชน และการดําเนินกิจกรรมเพ่ือการศึกษาจะเป็นแหล่งสําคัญของเงินทุนในอนาคตและจากการที่

โรงเรียนได้รับการให้สถานภาพนิติบุคคล หมายความว่า ในอนาคต สถานศึกษาจะมีความคล่องตัวในการบริหาร

การเงินและทรัพย์สินได้มากข้ึน สามารถมีทรัพย์สินและเงินทุนของตนเองในฐานะนิติบุคคล มีอํานาจในการ

ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา แต่ต้องดําเนินการโดยคํานึงถึง

วัตถุประสงค์ทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยไม่ให้ขัดแย้งกับนโยบายวัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของ

สถานศึกษา และจะต้องจัดให้มีระบบการติดตามงบประมาณ ตรวจสอบการใช้งบประมาณด้านต่างๆของ

สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ป้องกันไม่ให้มีการทุจริต หรือคอรัปชั่นเกิดข้ึน

9. การเป็นผู้มีจิตสํานึกที่ดีต่อการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ผู้บริหารในฐานะท่ีเป็นผู้นําในสถานศึกษา

ควรเป็นผู้นําในการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย โดยอาศัยเอกลักษณ์ไทยเป็นจุดแข็งในการดําเนินงาน การ

ส่งเสริมกิจกรรมวนสถานศึกษา การประพฤติปฏิบัติส่วนตัว และการสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา ท่ีแสดงถึง

คุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ยังมีคุณค่าบางอย่างท่ีสําคัญ ท่ีน่าส่งเสริม หรือประพฤติปฏิบัติด้วย
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ตนเองเป็นหลัก เช่น การให้คุณค่าแก่ระบบอาวุโส การแสดงความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี การเห็นคุณค่าสิ่งท่ีดี

ของไทย การเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชน การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและเป็นผู้นําในการดําเนิน

กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีด้วยตนเอง เป็นต้น

กิจกรรมท่ี 5

การเป็นผู้นําทางวิชาการ ที่มีทักษะและค่านิยมในการบริหารจัดการเชิงระบบ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา เป็นผู้นําทางวิชาการท่ีมีความสามารถและมีค่านิยมในการบริหารจัดการเชิงระบบ

นับตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน-ปัญหาขององค์กร การจัดทําแผนพัฒนาองค์กร การการกํากับติดตามงาน

การประเมินผลการดําเนินงาน รวมถึง การประกันคุณภาพงานในหน้าที่

แนวปฏิบัติ กิจกรรมบูรณาการเพื่อฝึกทักษะในสภาพการปฏิบัติงานจริง ประกอบด้วย 5 โครงงาน ท่ีนักศึกษา

ต้องปฏิบัติในแต่ละภาคเรียน ตลอด 4 ภาคการศึกษา การดําเนินกิจกรรม อยู่ภายใต้การิเทศ-แนะนําของอาจารย์

ผู้สอนรายวิชาต่างที่นักศึกษากําลังเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ หรือปฏิบัติภายใต้การนิเทศหรือให้คําปรึกษาของ

อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ กิจกรรมเป็นดังต่อไปนี้

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1
Project 1: Needs Assessment & Risk Analysis of a School

Project 2: Creating Strategic Plan, Operation Plan and Risk Management Plan

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2
Project 3: Creating the Monitoring Calendar and Monitor the Curriculum & Instruction, Follow up and
Supervise to the Teachers

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1

Project 4: Creating the R & D Project for Improving Learning Culture, Learning Support, Learning Resources, or

Student Learning

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2

Project 5 : Creating a Program Effectiveness Research; Evaluating Some Strategies,Program,Projects,or

School’s Standard


