
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมการขบัเคลือ่นการปฏริูปการศกึษาของจงัหวดันครสวรรค ์ 

“ผูอ้ านวยการสถานศกึษา ณ วนันี”้  
วนัองัคารที ่27 มถินุายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.45-14.30 น. 

ณ อาคารหอประชมุเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯ มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

วทิยาเขตนครสวรรค ์พุทธอทุยานนครสวรรค ์อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์
ประธานที่ปรึกษาส านกังาน ก.ค.ศ. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.นครสวรรค์ 
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์คุรุสภา ประธาน อกศจ. นครสวรรค ์(ด้านบริหารงานบุคคล) 
ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี ประธานท่ีปรึกษาสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
อาจารย์พิเศษสถาบันอดุมศึกษาหลายแห่ง 

 
 

บทบาทหนา้ทีท่ ีต่อ้ง “ปฏบิตั”ิ 

เป็นผูน้ ำทำง
วชิำกำร 

บรหิำรแบบ           
มสีว่นรว่ม 

เป็นผูอ้ ำนวยควำม
สะดวก 

ประสำน
ควำมสมัพนัธ ์

สง่เสรมิกำรพฒันำ
ครแูละบคุลำกร 

สรำ้งแรงจงูใจ 
กำรประเมนิภำยใน
และกำรประเมนิ

ภำยนอก 

สง่เสรมิสนบัสนนุ
กำรวจิยัและพฒันำ 

เผยแพร่
ประชำสมัพนัธ ์

สง่เสรมิเทคโนโลย ี

ทีม่า : ธรีะ รญุเจรญิ. (2557). การบรหิารโรงเรยีนยคุปฏริปูการศกึษา. กรงุเทพมหานคร: เอ็กซเปอรเ์น็ท. 

บทบาทหนา้ทีข่องผูอ้ านวยการ

สถานศกึษา : อดตี ปจัจบุนั          

และอนาคต 

 

ทีม่า : http:/www.nakorntritrung.ac.th/nitibukkon.htm 
https://www.thoughtco.com/role-of-principal-in-schools-3194583 

 

การด าเนนิงานผูบ้รหิารตอ้งยดึหลักการบรหิารจัดการโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน (SBM: School Based 
Management)  ประกอบดว้ยเกณฑ ์ดังนี ้

1. ดา้นความรบัผดิชอบประจ า 

ควำมม ัน่คง 
กำรสรำ้งควำมสำมำรถ

ในกำรแขง่ขนั 
กำรลงทนุ 

ในทรพัยำกรมนษุย ์

กำรสรำ้งโอกำส     
ควำมเสมอภำค          

และลดควำมเหลือ่มล ำ้
ทำงสงัคม 

กำรสรำ้งกำรเตบิโต   
บนคณุภำพชวีติ           

ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  

กำรปรบัสมดลุ           
และพฒันำระบบ        

กำรบรหิำรจดักำรภำครฐั 

ทีม่า : http://www.kruupdate.com/news/newid-2919.html   

 วชิาการ 

 งบประมาณ 

 บคุคล 

 ท ัว่ไป 

อดตี 

 ผูน้ าโรงเรยีน (School leader) 

 ผูร้กัษาระเบยีบวนิยัของผูเ้รยีน (Student discipline) 

 ผูป้ระเมนิ (Teacher evaluator) 

 การพฒันา การด าเนนิงาน และการประเมนิ 
(Developing, implementing, and evaluating) 

 การทบทวนนโยบายและกระบวนการภายใน 

(Reviewing policies and procedures) 

 การก าหนดตาราง (Schedule setting) 

 การปกครองและชุมชนสมัพนัธ ์(Governance and 

community relations) 

 การมอบหมายงาน (Delegating) 

ปจัจบุนั 
สู ่อนาคต 

2. ดา้นบรหิารจดัการตามนโยบาย 

นโยบาย
กระทรวงศกึษาธกิาร

ตาม 
แผนยทุธศาสตรช์าต ิ

20 ปี 

บรหิารงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มวีสิยัทศันแ์ละภำวะควำมเป็น
ผูน้ ำทีเ่ขม้แข็ง 

2. ต ัง้มำตรฐำนระดบัสงู 

3. มุง่ม ัน่ ต ัง้ใจ  

ลดควำมเหลือ่มล ำ้ทำงกำรศกึษำ 
6. บรหิำรจดักำรทีด่ ี             
และมคีวำมรบัผดิชอบ 

5. รว่มมอืในกำรท ำงำน        
ของทกุภำคสว่นทีส่อดคลอ้งกนั 

4. ไดม้ำและคงไวซ้ ึง่ครแูละ
ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำทีม่ ี

คณุภำพ 
7. สรำ้งแรงจงูใจแกผู่เ้รยีน 

8. เนน้พฒันำเพือ่อนำคต    
ระดบัโลก 

ทีม่า :  
http://www.kruupdate.com/news/newid-
2919.html 

แนวทางปฏบิตัติามนโยบาย 

ผูน้ ำโรงเรยีน       
ในศตวรรษที ่21 

กำรน ำรปูแบบ
ดจิทิลัมำสนบ้สนนุ
กำรเรยีนกำรสอน 

ใหโ้อกำสครเูพือ่ให้
เกดิกำรเรยีนรู ้
อยำ่งมอือำชพี 

จดัสภำพแวดลอ้ม
กำรเรยีนรู ้        

โดยยดึผูเ้รยีนเป็น
ศนูยก์ลำง 

3. ดา้นมลูคา่เพิม่เพือ่ประสทิธผิลทีย่ ัง่ยนื 

ทีม่า : https://content.dodea.edu/teach_learn/professional_development/21/principals_assessment_instructional.html 

            เพือ่ขบัเคลือ่นบทบาทผูบ้รหิารสถานศกึษา 15 ทกัษะส าคญั 

ทีม่า : https://www.oecd.org/site/eduistp2012/49850576.pdf 
          http://www.geraldaungst.com/2012/03/21st-century-administrators-new-roles-new-responsibilities/  

          https://gbr.pepperdine.edu/2010/08/management-skills-for-the-21st-century/ 

1. กำรคดิวเิครำะห ์และกำร

คดิสรำ้งสรรค ์          

(Critical and creative 
thinking skill) 

6. กำรบรหิำรงำนบุคคล 

(Personal management 

skill) 

11. กำรรบัรูไ้ว  

(Sensitivity skill) 

2. กำรแกป้ญัหำ  

(Problem solving skill) 
7. กำรท ำงำนเป็นทมี 

 (Teamwork skill) 

12. กำรตดัสนิ  

(Adjustment skill) 

3. กำรสือ่สำร 

(Communication skill) 

8. ดำ้นนวตักรรม 

เพือ่กำรเรยีนรู ้

(Learning innovation 
skill) 

13. มุง่ผลสมัฤทธิ ์ 

(Results orientation 

skill) 

4. เทคโนโลย ี  

และกำรใชด้จิทิลั            

(Technological and 
digital literacy skill) 

9. กำรก ำหนดทศิทำง

องคก์ร                          

(Setting instructional 
direction skill) 

14. ควำมสมัพนัธ ์

ระหวำ่งบุคคล                 

(Interpersonal skill) 

5. กำรบรหิำรองคก์ำร 

(Organizational 

management skill) 

10. กำรจดักำรควำมเสีย่ง 

(Risk management) 

15. คณุธรรมจรยิธรรม 

(Ethical-moral skill) 

ทกัษะ 


