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1 อาจารย์ประจ�าคณะมนุษยษศาสตร์	วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

ดร.ศศิรดา	แพงไทย

บทน�า

	 ในยุคปัจจุบันที่มีความเปล่ียนแปลงเป็นไปอย่าง

รวดเร็วท้ังด้านการเมอืงสังคมวทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีาร

สือ่สารและการคมนาคมท�าให้การพฒันาทรัพยากรมนษุย์

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยเป็นสิ่งที่

ต้องปฏบิติัอย่างเร่งรบีโดยการมุ่งให้ประชากรของประเทศ 

มลีกัษณะทีพ่งึประสงค์อยูร่่วมกนัในสังคมอย่างมคีวามสขุ

ร ่วมมือกันเสริมสร้างชุมชนสังคมและประเทศชาติ

กระบวนการทางการศึกษาเป็นกระบวนการส�าคัญอย่าง

ยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล	ดงันัน้ผู้บริหารสถานศกึษาควรตระหนกัและ

ให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาของตน	

และแสดงบทบาทความเป็นผู้น�าและน�าพาองค์กรไปสู่

ความส�าเร็จตามภารกิจของสถานศึกษาในการพัฒนา

ประชากรให้มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการด�ารงชีวิตใน

โลกไร้พรมแดนได้อย่างมีความสุข

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

	 วจิารณ์	พานชิ	(2555)	ได้กล่าวถงึทกัษะเพือ่การ

ด�ารงชีวิตในศตวรรษที่	 21	 ว่าสาระวิชามีความส�าคัญ	 

แต่ไม่เพียงพอส�าหรับการเรียนรู ้เพ่ือมีชีวิตในโลกยุค

ศตวรรษที่	 21	 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา	 (content	

หรือ	subject	matter)	ควรเป็นการเรยีนจากการค้นคว้า

เองของนักเรียน	 โดยครูช่วยแนะน�าและช่วยออกแบบ

กิจกรรมท่ีช่วยให้นกัเรยีนแต่ละคนสามารถประเมินความ

ก้าวหน้าของการเรียนรู ้ของตนเองได้	 สาระวิชาหลัก	

(Core	 Subjects)	 ประกอบด้วย	 ภาษาแม่	 และภาษา

ส�าคัญของโลก	ศลิปะคณติศาสตร์	การปกครองและหน้าที่

พลเมือง	 เศรษฐศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 ภูมิศาสตร์	 และ

ประวัติศาสตร์โดยวิชาแกนหลักนี้จะน�ามาสู่การก�าหนด

เป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส�าคัญต่อการจัดการ

เรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ	 (Interdisciplinary)	

หรือหัวข้อส�าหรับศตวรรษที่	 21	 โดยการส่งเสริมความ

เข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลักและสอดแทรกทักษะแห่ง

ศตวรรษที่	21	ดังนี้

	 1.		 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม	จะเป็น

ตวัก�าหนดความพร้อมของนกัเรยีนเข้าสูโ่ลกการท�างานที่

มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน	 ได้แก่	 ความริเร่ิม

สร้างสรรค์และนวตักรรมการคดิอย่างมวีจิารณญาณและ

การแก้ปัญหา	และการสื่อสารและการร่วมมือ

	 2.		 ทักษะด้านสารสนเทศ	 สื่อ	 และเทคโนโลย	ี

เนื่องด้วยในปัจจุบนัมีการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารผ่านทาง

สื่อและเทคโนโลยีมากมาย	ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถ

ในการแสดงทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณและปฏบัิติ

งานได้หลากหลาย	 โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน	 ได้แก่	

ความรูด้้านสารสนเทศความรูเ้กีย่วกบัสือ่และความรู้ด้าน

เทคโนโลยี

	 3.	 ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ	 ในการด�ารงชีวิต

และท�างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส�าเร็จนักเรียน

จะต้องพฒันาทกัษะชีวติทีส่�าคญั	ได้แก่	ความยดืหยุน่และ

การปรับตัว	 การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง	

ทกัษะสงัคมและสงัคมข้ามวฒันธรรม	การเป็นผูส้ร้างหรอื

ผู้ผลิต	 (Productivity)	 และความรับผิดชอบเชื่อถือได	้

(Accountability)	และ	ภาวะผู้น�า	และความรับผิดชอบ	

(Responsibility)
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แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 กรอบแนวคิดเชิงมนโนทัศน์ส�าหรับทักษะแห่ง

ศตวรรษที่	 21	 (Model	 of	 21st	Century	Outcomes	

and	 Support	 Systems)	 ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้าง

ขวางเนื่องด้วยเป็นกรอบแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับ 

ผู้เรียน	 (Student	 Outcomes)	 ทั้งในด้านความรู้สาระ

วชิาหลกั	(Core	Subjects)	และทกัษะแห่งศตวรรษที	่21	

 การเรียนรู้ในศตวรรษที	่21ครจูะเป็นผู้สอนเพยีง

อย่างเดยีวไม่ได้แต่ต้องให้นกัเรยีนเป็นผูเ้รยีนรูด้้วยตนเอง	

โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช	

(Coach)	และอ�านวยความสะดวก	(Facilitator)	ในการ

เรียนรู้	 และต้องเป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่จะ

ท�าให้นกัเรียนเกดิทกัษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง	

ซึ่งนอกจากความรู้ในแต่ละสาขาวิชาแล้วนักเรียนยังต้อง

มีทักษะส�าคัญ	 3	 ด้าน	 คือ	 1)	 ทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม	 นั่นคือ	 การคิดวิเคราะห์เป็น	 รู้จักการแก้ไข

ปัญหา	และมคีวามคิดสร้างสรรค์	2)	ทกัษะชวิีตและอาชพี	

โดยเน้นการท�างานร่วมกับผู้อื่น	มีภาวะผู้น�าและความรับ

ผิดชอบ	 มีทักษะทางสังคมและเข้าใจความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม	 และ	 3)	 ทักษะด้านสารสนเทศ	 สื่อและ

เทคโนโลย	ีคอืมคีวามสามารถในการใช้ส่ือหรอืเทคโนโลยี

ในการค้นหาข้อมูลรวมการผลิตส่ือหรือเทคโนโลยีที่เป็น

ประโยชน์	

	 จากสภาพสภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบันและการ

เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีท�าให้การจัดการเรียนการ

สอนต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมสอดคล้องกับ

สถานการณ์	 ศิริวรรณ	 ฉัตรมณีรุ่งเรือง	 และวรางคณา	

ทองนพคุณ	 (2557)	 ได้สรุปประเด็นส�าคัญของลักษณะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ไว้ดังนี้	

	 1.	 มนุษย์มีรูปแบบการเรียนรู ้ท่ีแตกต่างกัน 

ผู้สอนจงึต้องใช้วธิกีารท่ีหลากหลายหากผู้สอนน�ารูปแบบ

การเรียนรู้แบบใดแบบหน่ึงไปใช้กับผู้เรียนทุกคนตลอด

เวลา	 อาจท�าให้ผู้เรียนบางคนเกิดอาการตายด้านทางสติ

ปัญญา

	 2.	 ผู ้เรียนควรเป็นผู ้ก�าหนดองค์ความรู ้ของ

ตนเอง	ไม่ใช่น�าความรู้ไปใส่และให้ผู้เรียนด�าเนินรอยตาม

ผู้สอน
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	 3.	 โลกยคุใหม่ต้องการผูเ้รยีนซึง่มวีนิยัมีพฤติกรรม 

ที่รู้จักยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ได้

อย่างเหมาะสม	 ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นแบบ

เผด็จการ	แบบให้อิสระหรือแบบประชาธิปไตย

	 4.	 เนื่องจากข้อมูลข่าวสารในโลกจะทวีเพ่ิมขึ้น

เป็น	2	เท่าทุกๆ	10	ปี	โรงเรียนจึงต้องใช้วิธีสอนที่หลาก

หลายโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ	กัน

	 5.	 ให้ใช้กฎเหล็กของการศึกษาที่ว่า	 “ระบบท่ี

เข้มงวดจะผลิตคนที่เข้มงวด”	 และ	 “ระบบที่ยืนหยุ่นจะ

ผลิตคนที่รู้จักยืดหยุ่น”

	 6.	 สังคมหรือชุมชนที่มั่นคง	 ร�่ารวยด้วยข้อมูล

ข่าวสาร	 ท�าให้การเรียนรู้สามารถเกิดข้ึนได้ในหลายๆ	

สถานที่

	 7.	 การเรียนรู้แบบเจาะลึก	 (Deep	 Learning)	

มีความจ�าเป็นมากกว่าการเรียนรู้แบบผิวเผิน	 (Shallow	

Learning)	หมายความว่า	จะเรยีนอะไรต้องเรยีนให้รูจ้รงิ	

ให้รู้ลึก	 รู้รอบ	 ไม่ใช่เรียนแบบงูๆ	 ปลาๆ	 ดังจะเห็นจาก 

ในอดีตว่ามีการบรรจุเนื้อหาไว้ในหลักสูตรมากเกินไป	 

จนผู้เรียนไม่รู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไร	และสิ่งที่เรียนไปแล้วมี

ความสัมพันธ์อย่างไร

บทบาทของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21

	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 มีหลายบทบาทขึ้นอยู่กับ

ภารกิจและกิจกรรมการบริหารซึ่งการบริหารให้ประสบ

ความส�าเร็จต้องอาศัยหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องการ

บริหารงานการศึกษาในยุคปัจจุบันจะต้องสอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก	โดยเฉพาะสังคมแห่งการ

เรียนรู้ในยุคของเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ	

ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน	ผู้บริหารจะต้องแสดง

บทบาทอย่างเต็มท่ีและใช้กลยุทธ์และเทคนิคการบริหาร

ระดับสูงจึงจะสามารถน�าพาองค์กรสู่ความส�าเร็จ	

	 สมชาย	เทพแสง	(2547)	กล่าวว่าผู้น�าการศึกษา

ในยุคเทคโนโลย	ีหรอื	E	–	Leadership	ควรมลีกัษณะ	10	

E	ดังนี้	1)	Envision	ผู้น�าต้องสร้างวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน	

โดยเฉพาะมีความคิดสร้างสรรค์	 จินตนาการท่ีกว้างไกล	

เน้นการบรูณาการเทคโนโลยใีนการบรหิารและการจดัการ 

รวมทั้งการเรียนการสอน	2)	Enable	ผู้น�าการศึกษาต้อง

มีความสามารถในการบริหารและการจัดการ	 โดยบูรณา

การเทคโนโลยใีนหลกัสตูรโรงเรยีน	ระบบการบรหิาร	การ

ปฏิบัติงาน	 ในโรงเรียน	 3)	 Empowerment	 ผู้น�าการ

ศึกษาต้องเข้าใจและหยั่งรู้ความสามารถของบุคลากรใน

โรงเรียนได้เป็นอย่างดี	รวมทั้งสามารถกระจายอ�านาจให้

บุคลากรได้อย่างเหมาะสม	4)	 Energize	ผู้น�าการศึกษา

ต้องหม่ันจดุพลงัและประกายไฟอยูต่ลอดเวลา	เพือ่ให้เกดิ

พลงัในการท�างาน	เกดิความกระตอืรอืร้นขวนขวายตลอด

เวลา	 5)	 Engage	 ผู้น�าการศึกษาต้องต้ังใจและจดจ่อต่อ

การท�างาน	 โดยมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเพื่อให้งาน

ประสบผลส�าเร็จ	 และต้องต้ังความหวังให้สูง	 และค่อยๆ	

น�าองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้	 6)	 Enhance	 ผู้น�าการ

ศกึษา	จะต้องยกระดับผลการปฏิบัตงิานให้เกิดความเจรญิ

ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีมาตรฐานเปรียบเทียบ	

(Bench	Marking)	ไว้อย่างชัดเจน	7)	Encourage	ผู้น�า

ในยุคโลกาภิวัตน์	 จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะใช้แรงจูงใจต่อ

บุคลากรให้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุข	

การสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เป็นมิตรจะ

สนบัสนนุงาน	ให้ประสบผลส�าเรจ็	8)	Emotion	ผูน้�าต้อง

มีคุณภาพทางอารมณ์	 มีความสามารถหยั่งรู้จิตใจของ

บคุลากร	และอ่านใจคนอืน่ได้	รวมทัง้เน้นการท�างานทีเ่กดิ

จากความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายทั้งตนเองและบุคลากรที ่

ร่วมงาน	สร้างทศันคตทิางบวก	มอีารมณ์ขนั	สขุมุรอบคอบ	 

9)	Embody	ผู้น�าการศึกษา	จะต้องเน้นการท�างานที่เป็น

รูปธรรม	 เน้นเป้าหมายหรือผลงานที่สัมผัสได้	 ไม่ว่าจะ

เป็นการวางแผน	การปฏิบัติงาน	การสื่อสาร	การติดตาม

และการประเมินผล	 ควรใช้วิธีการท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน	

และ	10)	Eagle	ผู้น�าการศึกษาเปรียบประดุจนกอินทรีที่

มองไกลและเน้นในภาพรวมกว่าการมองรายละเอียด	ผูน้�า

ควรมองเป้าหมายและผลงานเป็นหลัก	 ส่วนรายละเอียด	

เป็นหน้าที่ของเจ้าของงานที่จะท�าให้การปฏิบัติงานเกิด

ประสิทธิภาพ	E	–	Leadership	หรือผู้น�า	ในยุคโลกาภิวัตน์	 

จึงเป็นผู้น�ายุคใหม่อย่างแท้จริง	 ผู้น�าการศึกษาซึ่งถือว่า
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เป็นผูค้วบคมุกลไก	และขับเคลือ่นการศกึษาไปสูเ่ป้าหมาย

แห่งการปฏิรูปการศึกษา	 ไม่ว่าจะอยู่ในระดับกระทรวง

ศึกษาธิการ	 ระดับส�านักงานต่างๆ	 รวมทั้งผู ้บริหาร

โรงเรยีนจงึต้องปรบัเปลีย่นกระบวนทัศน์ทีส่�าคญั	โดยเน้น

การบูรณาการเทคโนโลยีในระบบการศึกษา	ค�านึงถึง	10	

E	ในการบรหิารและการจดัการ	โดยเฉพาะควรมุง่คณุภาพ

การศึกษาเป็นเป้าสูงสุด	 โดยหวังว่าคุณภาพของผู้เรียน	 

ทั้งด้านความรู้ความสามารถ	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 และ

สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพ

	 Weigel	 (2012)	 ได้ให้ทรรศนะว่า	 ผู ้บริหาร

โรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพจะต้องมทัีกษะในการปฏิบติังาน	

และมคีวามสามารถในการแก้ปัญหาทีซ่บัซ้อน	ถ้าผูบ้รหิาร

โรงเรยีนขาดทกัษะภาวะผูน้�ากจ็ะไม่สามารถแก้ไขปัญหา

ของโรงเรียนได้	ซึง่ทกัษะภาวะผูน้�าต้องอยูบ่นพืน้ฐานของ

ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระงานและบุคคลลากร	 ผู้บริหาร

โรงเรียนจึงต้องได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนา

ทักษะ	 ความรู้	 และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อ

เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการแข่งขันในบรบิทของโลกยคุใหม่	 

ซึ่งสอดคล้องกับ	Lee	(2008)	ได้ศึกษาวิจัย	พบว่า	ทักษะ

ภาวะผู้น�าโรงเรียนที่ส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์กับ 

ผูอ้ืน่ในการปฏบิตังิานร่วมกนัให้ประสบความส�าเร็จ	ได้แก่	

ทกัษะการสร้างทมีงาน	(team	building	skill)	ทกัษะด้าน

ความร่วมมือ	 (Collaboration	 skill)ทักษะด้านการคิด

วเิคราะห์และสร้างสรรค์	(Critical	thinking	and	creativity	 

skill)	ทกัษะด้านการแก้ปัญหา	(problem	solving	skill)	

ทักษะด้านการสื่อสาร	 (Communication	 skill)	 และ

ทักษะด้านนวตักรรมเพือ่การเรียนรู้	(Learning	innovation 

skill)	ส�าหรับงานวิจัยของ	Ejimofor	(2007)	พบว่า	การ

พฒันาทักษะภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศกึษาท�าให้เกดิ

การเรียนรู้ความเป็นผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จ	เกิดความ

เข้าใจและมพีฤติกรรมการบรหิารงานทีส่ร้างความประทับ

ใจให้กับทีมงาน	 โดยมีกระบวนการพัฒนาคือ	 การอบรม

สมัมนาและการประชมุเชงิปฏิบตักิารแบบมส่ีวนร่วม	และ

งานวิจัยของ	 National	 Association	 of	 Secondary	

School	Principals	(NASSP)	(2013)	พบว่า	ทกัษะภาวะ

ผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี	 21	 ที่ส�าคัญ

และส่งผลดีต่อการบริหารโรงเรียนให้เกิดผลส�าเร็จตาม

เป้าหมาย	 ได้แก่	 ทักษะการท�างานเป็นทีม	 (teamwork	

skill)	 ทักษะการแก้ปัญหา	 (problem	 solving	 skills)	

ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์	 (critical	

thinking	 and	 creativity	 skill)	 ทักษะด้านการสื่อสาร	

(communication	 skill)	 ทักษะด้านนวัตกรรมเพื่อการ

เรียนรู้	 (learning	 innovation	 skill)	 ทักษะด้านการใช้

ดิจิตอล	 (digital	 literacy	 skills)	 ทักษะการก�าหนด

ทิศทางองค์กร	(setting	instructional	direction	skill)	

ทักษะการเรียนรู้ได้เร็ว	 (sensitivity	 skill)	 ทักษะการ

พิจารณาตัดสิน	 (adjustment	 skill)	 และ	 ทักษะมุ่งผล

สัมฤทธิ์	 (results	 orientation	 skill)	 หากพิจารณาถึง

ความเปลีย่นแปลงในทฤษฎภีาวะผูน้�าจากอดีต	คือ	ทฤษฎี

มหาบุรุษ	 (Great	 Man	 Theory)	 สู ่ภาวะผู ้น�าเชิง

คณุลกัษณะ	เชงิพฤตกิรรม	เชงิมส่ีวนร่วมตามสถานการณ์	

แบบใฝ่บรกิาร	แบบแลกเปลีย่น	และแบบการเปลีย่นแปลง	

ถอืเป็นพฒันาการทางทฤษฎทีีด่ขีึน้	เขาเหน็ว่า	ภาวะผูน้�า

ยอดเยีย่ม	อนัเป็นภาวะผู้น�าพึงประสงค์และเป็นความหวงั

ของผูค้นระดับโลกมากข้ึนนัน้	หมายถงึภาวะผูน้�าทีม่คีวาม

สามารถ	ดังนี้	1)	อยู่เหนืออัตตาและความปรารถนาของ

ตัวเอง	2)	ช่วยใหผู้้ตามท�าในสิ่งดังกล่าวและมุ่งตอบสนอง

จุดมุ่งหมายที่ดีขึ้น	 3)	 ช่วยให้ผู้คนผูกพันกันอย่างเป็น

มนุษย์	และ	4)	มีเส้นทางร่วมและชะตากรรมร่วม	ผู้น�าที่

ยิ่งใหญ่ในอดีตต่างมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย	 ต่างแสดงความ

กล้าหาญทางศีลธรรมเพื่อยืนหยัดในความจริงและความ

ยติุธรรม	ยอมทกุข์ทรมานหรอืยอมตาย	เพือ่ความเชือ่และ

ค่านิยมของตนเอง	 ในปัจจุบัน	 เราอยู ่ในยุคของการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการมีทัศนะระดับโลก	จึงเป็น

ช่วงเวลาของภาวะผู้น�ายอดเยี่ยมที่มีการเปลี่ยนแปลงใน

มิติต่างๆดังนี้

	 1)	 เปลี่ยนจากการยึดมั่นในตนเอง	 เป็น	 มี

จิตส�านึกในตนเอง

	 2)	 เปลี่ยนจากการพูด	เป็น	การกระท�า

	 3)	 เปลีย่นจากความเป็นอสิระจากกนั	เป็น	การ
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พึ่งพาอาศัยกัน

	 4)		 เปลี่ยนจากรายบุคคล	เป็น	หมู่คณะ

	 5)		 เปลีย่นจากประเทศท่ีแยกกัน	เป็น	ชมุชนโลก

ที่บูรณาการกัน

	 สามารถกล่าวได้ว่าภาวะผู้น�ายอดเยี่ยมให้กรอบ

ความคดิเชงิปฏวิตัใินการมองความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์

ในองค์กรใหม่	 เป็น	 ความสัมพันธ์ของผู้คนที่มีความแตก

ต่างกันมากขึน้	(More	diverse	people)	ในกระบวนการ

ก�ากบัดแูลร่วมกนัท่ีแท้จรงิ	และเนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลง 

ในกระบวนทศัน์จากเก่าสูใ่หม่	ท�าให้ในปัจจบุนัค่อยๆ	คบื

ไปสูภ่าวะผูน้�ายอดเยีย่มทีมี่ลกัษณะส�าคญักนัมากขึน้	ดังนี้

	 1)		 รับฟังการสะท้อนผล	(reflective)

	 2)		 ยดึค่านยิมเป็นศนูย์กลาง	(value	centered)

	 3)		 มทีศันะระดบัโลก	(global	in	perspective)

	 4)		 อ�านวยความสะดวกต่อสุนทรียะสนทนา	

(dialogue)

	 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการใน

ศตวรรษที่	21	ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย	 ควรให้การสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนมีการ

ด�าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ	 ประกอบด้วยวิสัยทัศน์

และภารกิจแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยก�าหนด

ความก้าวหน้าของผู้เรียน	(ทนุภา	สายทิพย์.	2558)

สรุป 

	 ในการจดัการศกึษาในศตวรรษที	่21	สถานศกึษา

ต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านสาระวิชาหลัก	 และทักษะใน

ศตวรรษที่	 21	 ซึ่งประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม	 ทักษะชีวิตและอาชีพ	 ทักษะด้านสารสนเทศ

เทคโนโลย	ีดงันัน้บทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารจงึเป็นภาระ

ทีส่�าคญัต่อการจัดการศกึษาให้มีประสทิธภิาพ	ซึง่ผูบ้รหิาร

จะต้องรูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง	พฒันาตนเองให้เป็นผู้น�า

ยอดเยีย่มปรบัเปลีย่นองค์กรให้ทันสมยั	พฒันาทมีงานให้

เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู	้พฒันากระบวนทศัน์ใหม่ให้เกิด

ขึน้ในองค์กร	ขบัเคล่ือนด้วยยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

ใหม่ๆ	 ส่งเสริมสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณสื่ออุปกรณ์

อย่างเพยีงพอ	ให้ความส�าคญักับความสัมพันธ์ของผู้ปฏบิตัิ

งานในองค์กร	และนอกองค์กรให้ความสนใจต่อวฒันธรรม

องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์	 ปรับเปลี่ยนวิธีสอนของครูให้มีเท

คนคิใหม่ๆ	พฒันาหลักสูตรส่งเสรมิด้านเทคโนโลยแีละกา

รบูรณาการทักษะทางสังคม	 ทักษะชีวิต	 รวมทั้งปรับ

บทบาทในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา	เครือข่ายผู้ปกครอง	ชมรมศิษย์เก่า	

และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในชมุชนท้องถิน่	สถานประกอบการ	 

ทีจ่ะส่งเสรมิสนบัสนนุการจดัการศกึษาให้มปีระสทิธภิาพ

และเกิดประสิทธิผล		
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