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วิสัยทัศน์ความเป็นผู้น าของผู้บริหารยุคใหม่ 
 

ยงยุทธ สิมสีพิมพ์ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหว้ำนใหญ่ประชำคม 

เขตพื้นทีก่ำรศกึษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 3 

 
วิสัยทัศน์ (vision) เป็นภำพฝันที่วำดไว้เพื่อไปให้ถึง วิสัยทัศน์ที่ดีมีพลังและสร้ำงแรงบันดำลใจให้

ผู้คน วิสัยทัศน์ ไม่ใช่สภำพกำรณ์ที่เป็นรูปธรรม สำมำรถวัดผลได้เหมือนกับเป้ำหมำย (goals) หรือ
วัตถุประสงค์ (objectives) ไม่ใช่กลวิธีหรือเทคนิคเฉพำะ แต่วิสัยทัศน์จะมีลักษณะเป็นสภำพกำรณ์ทั่วไป
กว้ำงๆ เป็นคุณค่ำท่ีประกำศให้รู้กันทั่วไปว่ำ องค์กำรหรือหน่วยงำนมีควำมมุ่งมั่นอย่ำงไรมีแรงบันดำลใจ
อย่ำงไร มีบูรณำกำรอย่ำงไร และจะมีกำรควบคุมควำมพยำยำมในองค์กำรอย่ำงไร อำจจะกล่ำวโดยสรุปว่ำ 
วิสัยทัศน์เป็นสิ่งบอกให้รู้ว่ำ ควำมมุ่งหมำยขององค์กำร (organizational purpose) คืออะไร จะต้องท ำ
ภำรกิจ (mission) อย่ำงไรจึงจะบรรลุควำมมุ่งหมำยนั้น 

ผู้บริหำรยุคใหม่ต้องรู้จักน ำแนวคิดใหม่ๆ ทำงกำรบริหำรกำรศึกษำมำใช้ในกำรบริหำร ทั้งนี้ เพ่ือให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมำะสมกับโลกในยุคไอที ผู้เขียนจึงเห็นว่ำวิสัยทัศน์ควำมเป็นผู้น ำของ
ผู้บริหำรควรประกอบด้วย “มุ่งพัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนคุณธรรม จริยธรรม น ำควำมรู้สู่สำกล ก้ำว
ทันเทคโนโลยี ด ำรงชีวิตอย่ำงพอเพียง บริหำรงำนอย่ำงมืออำชีพ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม” 
  
1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคณุธรรม จริยธรรม  

คุณธรรมเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญและจ ำเป็นของกำรศึกษำไม่เป็นรองไปกว่ำวิชำกำร ครูต้อง
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตำมศำสนำที่นับถือให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติ รู้จักพอประมำณ ควำมมีเหตุผล 
รวมถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ควำมรู้ และคุณธรรม เป็นพื้นฐำนในกำร
ด ำรงชีวิต กำรป้องกันให้รอดพ้นจำกวิกฤต และให้สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนภำยใต้กระแส
โลกำภิวัตน์และควำมเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ด้วยควำมรอบคอบ และควำมระมัดระวังอย่ำมีส ำนึกในคุณธรรม 
ควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรอบรู้ที่เหมำะสม ด ำเนินชีวิตด้วยควำมอดทน ควำมเพียร มีสติ ปัญญำ และ
ควำมรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำงทั้งด้ำน
วัตถ ุสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจำกโลกภำยนอก สำมำรถด ำเนินชีวิตตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 

มุ่งพัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนคุณธรรม จริยธรรม หมำยถึง ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ กล่ำวคือ ผู้เรียนที่เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน และ
เป็นคนดีของสังคม ดังต่อไปนี้ 
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1.1 ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง หมำยถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะของกำรเป็นลูกท่ีดีของ
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตำมประเด็นดังนี้ 

1.1.1 บ ำรุง ดูแล กตัญญู สร้ำงควำมสุข ควำมสบำยใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครองตำมอัตภำพ เช่น 
หุงข้ำว ท ำอำหำร เสิร์ฟอำหำร มีกำร์ดอวยพร ดอกไม้ ของขวัญให้ตำมเทศกำล เป็นต้น 

1.1.2 ช่วยท ำกิจธุระ กำรงำน เช่น ช่วยท ำควำมสะอำดบ้ำนหรืองำนบ้ำน ช่วยซื้อของ ช่วยกิจ
ธุระ กำรงำน ที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ขอให้ช่วยเหลือด้วยควำมเต็มใจ เป็นต้น 

1.1.3 สืบทอด รักษำวงศ์สกุล เช่นกำรไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่ดื่มสุรำ ไม่เล่นกำรพนัน ไม่สร้ำง
ควำมเดือดร้อนให้แก่พ่อแม่ ผูป้กครอง สร้ำงชื่อเสียงให้แก่ครอบครัว เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน เป็นต้น  

1.1.4 ประพฤติตนให้เหมำะสมกับควำมเป็นลูกท่ีดี เช่น เชือ่ฟังค ำสั่งสอนของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ปฏิบัติตนในโอวำทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตั้งใจศึกษำเล่ำเรียน ไหว้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ก่อนไปและ
กลับจำกโรงเรียน เป็นต้น 

1.2 ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน หมำยถึง ผู้เรียนที่ไม่ขำดเรียน ไม่มำสำย ไม่ออกจำก
กำรศึกษำกลำงคัน และไม่มีปัญหำด้ำนกำรปกครอง รวมทั้งมีคุณลักษณะของกำรเป็นผู้เรียนที่ดี ได้แก่ 
สุภำพ นอบน้อม โอบอ้อมอำรี ช่วยเหลือผู้อื่น รับฟังควำมคิดเห็นของคนอ่ืน ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมำนะในกำร
เรียน ดูแลรักษำสถำนที่และสิ่งของ ทั้งส่วนรวมและส่วนตัว อยู่อย่ำงพอเพียง รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ รัก
ควำมเป็นไทย และยึดมั่นในวิถีชีวิต และกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

1.3 ผู้เรียนมีกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หมำยถึง ผู้เรียนให้กำรช่วยเหลือผู้อื่นหรือส่วนรวม ที่
แสดงถึง ควำมรับผิดชอบในฐำนะสมำชิกของสังคม โดยกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ซึ่งสำมำรถท ำได้หลำยวิธีตำม
โอกำสอันควร และควรปฏิบัติอยู่ตลอดเวลำจนเป็นนิสัย เชน่ กำรช่วยเหลืองำนโรงเรียน ช่วยท ำควำม
สะอำดสถำนที่ที่เป็นของส่วนรวม เป็นต้น 
 
2. น าความรู้สู่สากล  

2.1 กำรน ำควำมรู้สู่สำกล เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบโรงเรียนมำตรฐำนสำกล กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนสำระกำรเรียนรู้พ้ืนฐำน 8 กลุ่มสำระ เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมเจตนำรมณ์ของ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยสำมำรถพิจำรณำจัดกำรเรียนกำรสอนใน
ทุกสำระกำรเรียนรู้เป็นภำษำไทยหรือในบำงสำระกำรเรียนรู้ เช่น คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และอ่ืนๆ เป็น
ภำษำอังกฤษ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับควำมพร้อมของทรัพยำกรของสถำนศึกษำ อนึ่ง สถำนศึกษำจะต้องให้
ควำมส ำคัญในกำรศึกษำ/ทบทวนเนื้อหำในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โดยเฉพำะกลุ่มสำระสังคมศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรมให้เนื้อหำมีควำมทันสมัย ร่วมสมัยหรือเป็นเหตุกำรณ์ท่ีเป็นปัจจุบันและอยู่ในควำม
สนใจของสังคม เป็นต้น 
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จำกกำรศึกษำกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรสอนของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลของหลำยประเทศ
พบว่ำโรงเรียนต่ำงๆ ได้จัดสำระเพ่ิมเติม จ ำนวน 6 สำระหลัก ได้แก่ 

1. ทฤษฎีควำมรู้ (Theory of Knowledge) 
2. กำรเขียนควำมเรียงขั้นสูง (Extended-Essay) 
3. กิจกรรมโครงงำนสำธำรณประโยชน์ที่เกิดจำกกำรคิดสร้ำงสรรค์สู่กำรปฏิบัติของผู้เรียนที่

เรียกชื่อว่ำ CAS (Creativity, Actions, Service) 
4. โลกศึกษำ (Global Education) เพ่ือให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของควำมเป็นพลโลก (World Citizen) 
5. ภำษำอังกฤษ 
6. ภำษำต่ำงประเทศที่ 2 

2.2 ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง หมำยถึง ผู้เรียนค้นคว้ำหำควำมรู้จำกกำรอ่ำน กำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรเรียนรู้ และผู้เรียนเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอก
สถำนศึกษำ 

2.2.1 ผู้เรียนค้นคว้ำหำควำมรู้จำกกำรอ่ำนและใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ หมำยถึง ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยกำรแสวงหำข่ำวสำร ข้อมูล ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ควำมคิดเห็น จินตนำกำร 
ฯลฯ ที่บันทึกไว้ในเอกสำร หนังสือ สิ่งพิมพ์ แผ่นศิลำ ใบลำน ป้ำยโฆษณำ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยกำร
อ่ำน กำรด ูกำรฟัง และกำรเขียน 

2.2.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกสถำนศึกษำ หมำยถึง 
ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรของสถำนศึกษำ โดยผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง และมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมนั้น ซึ่งสำมำรถร่วมกิจกรรมได้ทั้งในและนอกสถำนศึกษำ 

2.3 ผู้เรียนคิดเป็น ท ำเป็น หมำยถึง ผู้เรียนมีควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ คิด
สร้ำงสรรค ์คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ คิดเป็นระบบ และสำมำรถปรับตัวเข้ำกับสังคม ประกอบด้วย 

2.3.1 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถด้ำนกำรคิด หมำยถึง ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ 
คิดสังเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และคิดเป็นระบบ ที่น ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ หรือ
สำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำของตนเองและสังคมได้อย่ำงเหมำะสม (หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551) 

2.3.2 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำกับสังคม หมำยถึง ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใน
กำรใช้ทักษะชีวิต ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและควำมขัดแย้งต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม ซึ่งเป็นสมรรถนะใน
หลักสูตรแกนกลำง กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนและกำรอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยกำรสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล กำรปรับตัวให้ทันกับควำมเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสภำพแวดล้อม และกำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 



4 

และเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมที่ก ำหนดไว้ในหลักหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

2.4 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน หมำยถึง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับดี และมี
พัฒนำกำรทำงกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ในระดับชั้น ป.3 และ ป.6 

2.5 ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ หมำยถึง กำรด ำเนินกำรของ
สถำนศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นถึงควำมสำมำรถของผู้เรียนเป็นรำยบุคคลและจัด
กระบวนกำรเรียนกำรสอน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตนเองได้ตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพ 

 
3. ก้าวทันเทคโนโลยี  

อินเทอร์เน็ตได้กลำยเป็นสิ่งจ ำเป็นในชีวิตประจ ำวัน เป็นเครื่องมือในกำรประกอบธุรกิจ แม้กระทั่ง 
กลำยเป็นสื่อที่จ ำเป็นของภำครัฐในกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูล ข่ำวสำร ออกไป สู่สังคมภำยนอกให้
ได้ทรำบ นี่คือสภำพแห่งควำมเป็นจริงของสังคมโลกที่ไม่สำมำรถจะปฏิเสธได้ หำกจะกล่ำวถึงอินเทอร์เน็ต 
ก็คงจะต้องกล่ำวถึง เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (Network) ควบคู่กันไป ด้วยเหตุที่เครือข่ำยคอมพิวเตอร์จะรวม
เอำเครื่องคอมพิวเตอร์หลำยๆ เครื่องเชื่อมต่อเข้ำด้วยกันผ่ำนทำงระบบกำรสื่อสำร (communications) 
เช่น ทำงสำยเคเบิล สำยโทรศัพท์ โมเด็ม และ ดำวเทียม เป็นต้น เครือข่ำยที่ใหญ่ที่สุดของโลก เรำเรียกว่ำ 
"อินเทอร์เน็ต" (internet) ซึ่งรวมเอำเครือข่ำยต่ำงๆ จ ำนวนมหำศำลที่มีอยู่ทั่วโลกมำเชื่อมต่อ (links) เข้ำ
เป็นเครือข่ำยเดียวกัน โดยแต่ละเครือข่ำยจะจัดกลุ่มของข้อมูลกันเองเพ่ือสะดวกต่อกำรที่จะเข้ำไปสืบค้น
ข้อมูลได้ อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 

ระบบเครือข่ำยจ ำนวนมำกรวมเป็นเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ซึ่งมักนิยมเรียนสั้นๆ ว่ำ "เน็ต" (Net)  
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อสำธำรณะที่ทุกคนมีสิทธิบริโภคอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่มีผู้ใดเป็นเจ้ำของ โดยแต่ละองค์กร 
หรือหน่วยงำนก็จะรับผิดชอบดูแลในส่วนของตนที่เก่ียวข้อง มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมำกกว่ำ 100 ล้ำนคนทั่วโลก
ที่เข้ำมำเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและใช้บริกำรด้วยเหตุผลและควำมต้องกำรที่ต่ำงๆ กันซึ่งพอท่ีจะสรุปเป็นข้อๆ 
ได้ คือ เพ่ือค้นคว้ำหำข้อมูล ข่ำวสำร งำนวิจัย และเพ่ือกำรศึกษำ เพ่ือจัดกำรเกี่ยวกับธุรกิจ กำรเงิน กำรซื้อ
ขำยสินค้ำ  เพ่ือควำมบันเทิง ท่องเที่ยว  เพ่ือหำซื้อสินค้ำ และบริกำรต่ำงๆ เพ่ือพบปะสังสรรค์กับบุคคลอ่ืน  
เพ่ือเข้ำสู่ระบบเครือข่ำยอ่ืนๆ และแลกเปลี่ยนข้อมูล รับส่งจดหมำย เอกสำร ข้อควำม  

บริกำรบนอินเทอร์เน็ตมีหลำยอย่ำงด้วยกัน เช่น เวิลด์ ไวด์ เว็บ WWW, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-mail), FTP, Telnet, UseNet Newsgroups และ Chat  

จำกคุณสมบัติและปัจจัยต่ำงๆ ที่อินเทอร์เน็ตมีให้แก่ผู้ใช้นั้น เป็นโอกำสในกำรน ำมำใช้ประโยชน์ 
ทำงกำรศึกษำในรูปแบบต่ำงๆ ในสถำนศึกษำ ซึ่งมีสำระส ำคัญต่อกำรศึกษำเป็นอย่ำงมำก ดังนี้ 

3.1 เปิดโอกำสให้ครูและนักเรียน สำมำรถเข้ำถึงแหล่งควำมรู้ที่หลำกหลำยหรือเสมือนหนึ่งมี 
"ห้องสมุดโลก" (Library of the World) เพียงปลำยนิ้วสัมผัส เช่น ครูและนักเรียนสำมำรถค้นหำหรือ
สืบค้นข้อมูลจำกแหล่งควำมรู้ต่ำงๆ ได้ทั่วโลกโดยไม่มีข้อจ ำกัด ทำงด้ำนสถำนที่ และเวลำ (Anywhere & 

http://web.ku.ac.th/schoolnet/index.html
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Anytime) ครูและนักเรียนที่ด้อยโอกำส อันเนื่องมำจำกควำมห่ำงไกล ทุรกันดำร ขำดแหล่งห้องสมุดที่ดี 
สำมำรถค้นหำ ข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ได้อย่ำงเท่ำเทียมกันมำกยิ่งขึ้นเด็กนักเรียนเอง สำมำรถร่วมกันผลิต
ข้อมูลในแขนงต่ำงๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์พืช ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม ข้อมูลทำงประวัติศำสตร์ ชุมชน 
ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญำชำวบ้ำน เพ่ือเผยแพร่แลกเปลี่ยนกับเด็กท่ัวโลก ในขณะที่ครูสำมำรถน ำ
เนื้อหำทำงวิชำกำรที่มีประโยชน์ เช่น บทควำมทำงวิชำกำร เอกสำรกำรสอนลงในเว็บไซต์ เพ่ือให้นักเรียนได้
ศึกษำและแลกเปลี่ยนภำยในวงกำรซึ่งกันและกัน 

3.2 พัฒนำกำรสื่อสำรระหว่ำงครูกับนักเรียน ซึ่งมีผลสืบเนื่องมำจำกกำรที่อินเทอร์เน็ต สำมำรถ
ให้บริกำรไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีควำมสะดวก รวดเร็ว แม่นย ำ และง่ำยต่อกำรใช้ ท ำให้เกิดกำรสื่อสำร
เพ่ิมมำกข้ึนในระบบกำรศึกษำ ทั้งท่ีเป็นกำรสื่อสำรระหว่ำงครูกับครู  ครูกับนักเรียน และระหว่ำงนักเรียน
กับนักเรียนเองซึ่งในปัจจุบันครจู ำนวนมำกในหลำยสถำบันทั้งระดับมัธยมศึกษำ และอุดมศึกษำ ได้ใช้
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์เป็น สื่อกลำงในกำรให้กำรบ้ำน รับกำรบ้ำน และตรวจส่งคืนกำรบ้ำน ในขณะเดียวกัน
กำรสื่อสำร ระหว่ำงนักเรียนสำมำรถช่วยส่งเสริมกำรท ำงำนกลุ่ม กำรปรึกษำหำรือกับครูและเพ่ือนนักเรียน
ในเชิงวิชำกำร  

3.3 เปลี่ยนบทบำทของครูและนักเรียน กำรใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอน จะท ำให้บทบำท
ของครู ปรับเปลี่ยนไปจำกกำรเน้นควำมเป็น "ผู้สอน" มำเป็น "ผู้แนะน ำ" มำกขึ้น  ในขณะที่กระบวนกำร
เรียนรู้ของนักเรียนจะเป็นกำรเรียนรู้ "เชิงรุก" มำกขึ้น ทั้งนี้เนื่องจำกฐำนข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัย
บวก ที่ส ำคัญที่จะเอ้ืออ ำนวยให้นักเรียนสำมำรถเรียนและค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (independent learning) 
ได้สะดวกรวดเร็ว และมำกยิ่งขึ้นแต่อย่ำงไรก็ตำมก็มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องตระหนักว่ำ บทบำทและรูปแบบที่
จะปรับเปลี่ยนไปนี้จะต้องมีกำรเตรียมกำรที่ดีควบคู่ไปด้วย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนของครูที่จะต้องวำง
แผนกำร "ชี้แนะ" ให้รัดกุม เพ่ือให้กำรเรียนรู้ของเด็กมีประสิทธิผลดีขึ้น  ปรับจำกกำรเรียนตำมครูสอน 
(passive learning) มำเป็นกำรเรียนรู้วิธีเรียน (learning how to learn) และเป็นกำรเรียนด้วยควำม
อยำกรู้ (active learning) อย่ำงมีทิศทำง 
 
4. ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง  

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชด ำรัสชี้แนะแนว
ทำงกำรด ำเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชำวไทยมำโดยตลอดนำนกว่ำ 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ 
และเม่ือภำยหลังได้ทรงเน้นย้ ำแนวทำงกำรแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมั่นคงและ
ยั่งยืนภำยใต้กระแสโลกำภิวัตน์และควำมเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำชี้ถึงแนวกำรด ำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชำชนในทุกระดับตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในกำรพัฒนำและบริหำรประเทศให้ด ำเนินไปในทำงสำยกลำง 

โดยเฉพำะกำรพัฒนำเศรษฐกิจเพื่อให้ก้ำวทันต่อโลกยุคโลกำภิวัตน์ 
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ควำมพอเพียง หมำยถึง ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล รวมถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อกำรมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยนอกและภำยใน 
ทั้งนี้จะต้องอำศัยควำมรอบรู้ ควำมรอบคอบ และควำมระมัดระวังอย่ำงยิ่ง ในกำรน ำวิชำกำรต่ำง ๆ มำใช้ใน
กำรวำงแผนและกำรด ำเนินกำรทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้ำงพ้ืนฐำนจิตใจของคนในชำติ
โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส ำนึกในคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริตและ
ให้มีควำมรอบรู้ที่เหมำะสม ด ำเนินชีวิตด้วยควำมอดทน ควำมเพียร มีสติ ปัญญำ และควำมรอบคอบ เพ่ือให้
สมดุลและพร้อมต่อกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำงทั้งด้ำนวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมจำกโลกภำยนอกได้เป็นอย่ำงดี 

กำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงของเศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถด ำเนินกำรได้ใน 2 ส่วน ส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรสถำนศึกษำ และส่วนที่เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งส่วนที่ 2 นี้ 
ประกอบด้วย กำรสอดแทรกสำระเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรและสำระเรียนรู้ในห้องเรียนและประยุกต์
หลักเศรษฐกิจพอเพียงในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
     กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำในระยะแรก ได้เริ่มจำกกำรไปค้นหำกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ และกำรจัดกำรที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือพอประมำณกับศักยภำพ
ของนักเรียน พอประมำณกับภูมิสังคมของโรงเรียน และชุมชนที่ตั้ง เช่น เด็กช่วงชั้นที่ 2 ท ำสหกรณ์ได้ ดูแล
สิ่งแวดล้อม มีกำรส่งเสริมให้ใช้ควำมรู้อย่ำงรอบคอบระมัดระวัง ฝึกให้เด็กคิดเป็นท ำเป็นอย่ำงมีเหตุผล และ
มีภูมิคุ้มกันส่งเสริมให้เด็กท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ ไม่เอำรัดเอำเปรียบผู้อื่น มี
วินัย มีสัมมำคำรวะ ปลูกฝังจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสำนวัฒนธรรมไทย กล่ำวคือ สอนให้ผู้เรียน ยึดมั่น
ในหลักศีลธรรม พัฒนำคนให้เขำรู้จักท ำประโยชน์ให้กับสังคมและช่วยดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม และตัว
กิจกรรมเองก็ต้องยั่งยืน โดยมีภูมิคุ้มกันในด้ำนต่ำงๆ ถึงจะเปลี่ยนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแต่กิจกรรมก็ยัง
ด ำเนินอยู่อย่ำงนี้เรียกว่ำมีภูมิคุ้มกัน 
     กำรค้นหำตัวอย่ำงกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ก็เพ่ือให้มีตัวอย่ำงรูปธรรม ในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจภำยใน
วงกำรศึกษำว่ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงหมำยควำมว่ำอย่ำงไร และสำมำรถน ำไปใช้ในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ได้อย่ำงไรบ้ำง หลังจำกนั้น ก็ส่งเสริมให้บูรณำกำรกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมเหล่ำนี้ เข้ำไปในกำรเรียนรู้สำระ
ต่ำงๆ บูรณำกำรเข้ำกับทุกสำระเรียนรู้ เช่น วิทยำศำสตร์ เพื่อท ำให้เกิดสมดุลทำงสิ่งแวดล้อม บูรณำกำรเข้ำ
กับวิชำคณิตศำสตร์ ในกำรสอนกำรค ำนวณที่มีควำมหมำยในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงพอเพียง หรือบูรณำกำรเข้ำ
กับสำระภำษำไทย ภำษำอังกฤษ สุขศึกษำ พลศึกษำ กำรงำนอำชีพ เทคโนโลยีต่ำงๆ ได้หมด นอกเหนือ 
จำกกำรสอนในสำระหลักคือในกลุ่มสำระสังคมศึกษำศำสนำวัฒนธรรมเท่ำนั้น 

ส ำหรับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์ให้ทุกช่วงชั้นเข้ำใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสำมำรถ
ประยุกต์ใช้ได้ แต่ถ้ำมำตรฐำนเรียนรู้ของทุกช่วงชั้นเหมือนกันหมดก็จะมีปัญหำทำงปฏิบัติ จึงต้องก ำหนด
ขอบเขตท่ีชัดเจนในกำรเรียนกำรสอนของแต่ละช่วงชั้นและแต่ละชั้นปีดังนี้ 
     ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3 เน้นให้เด็กพ่ึงตนเองได้ หรือใช้ชีวิตพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว 
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เช่น ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ล้ำงจำนชำม เก็บขยะไปทิ้ง กวำดบ้ำน จัดหนังสือไป
เรียนเอง แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน กินอำหำรให้หมดจำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 วิเครำะห์รำยจ่ำยของ
ครอบครัว จะมีเป็นตำรำงกรอกค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ของครอบครัว คุณแม่ซ้ืออะไรบ้ำง คุณพ่อซื้ออะไรบ้ำง เด็ก
จะได้รู้พ่อแม่หำเงินมำยำกแค่ไหน เช่น ยำสีฟันหลอดละ 46 บำท จะต้องไม่เอำมำบีบเล่น จะต้องสอนให้
เด็กเห็นคุณค่ำของสิ่งของ ให้เด็กตระหนักถึงคุณค่ำของเงินทอง จะได้ฝึกนิสัยประหยัด ครอบครัวมีรำยได้
และรำยจ่ำยเท่ำไร เด็กจะได้ฝึกจิตส ำนึกและนิสัยพอเพียง มีหลำยโรงเรียนท ำแล้ว ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
สอนให้รู้จักช่วยเหลือครอบครัวอย่ำงพอเพียงและรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นมีส่วนร่วมสร้ำงครอบครัว
พอเพียง 
     ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 ฝึกให้เด็กรู้จักประยุกต์ใช้หลักควำมพอเพียงในโรงเรียน สำมำรถวิเครำะห์
วำงแผนและจัดท ำบันทึกรำยรับ-รำยจ่ำยของตนเองและครอบครัวอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีส่วนร่วมในกำร
สร้ำงควำมพอเพียงระดับโรงเรียน และชุมชนใกล้ตัว โดยเริ่มจำกกำรส ำรวจทรัพยำกรต่ำงๆ ในโรงเรียนและ
ชุมชน มีส่วนร่วมในกำรดูแลบ ำรุงรักษำทรัพยำกรต่ำงๆ ทั้งด้ำนวัตถุ สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญำ วัฒนธรรม และ
รวบรวมองค์ควำมรู้ต่ำงๆ มำเป็นข้อมูลในกำรเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนและเห็นคุณค่ำของกำรใช้ชีวิตอย่ำง
พอเพียง 
 
5. บริหารงานอย่างมืออาชีพ  

ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนให้มี
คุณภำพ ยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

กำรบริหำรงำนอย่ำงมืออำชีพคือ ผู้บริหำรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ในกำร
บริหำร มีผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จจนเป็นหลักประกันถึงควำมเป็นผู้บริหำรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณภำพ
และมีมำตรฐำนจนเป็นที่ยอมรับ ผู้บริหำรต้องบริหำรงำนอย่ำงมืออำชีพดังนี้ 

5.1 มีบุคลิกภำพที่ดี (Personality) ผู้บริหำรมืออำชีพต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภำพดี คนที่มีบุคลิกภำพ
ดีคือ “คนที่มีจิตแจ่มใส กำยสง่ำ วำจำดี หรือคนท่ีมีมำดต้องตำ วำจำต้องใจ ภำยในต้องเยี่ยม” จิตแจ่มใส 
คือกำรมีจิตใจที่ดีงำม มองโลกในแง่ดี มีอำรมณ์ขัน อำรมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่บูด ไม่บึ้ง กำยสง่ำ คือกำร
แต่งกำยท่ำทำง กำรวำงตัวต้องถูกต้องเหมำะสม ภูมิฐำน และถูกกำลเทศะ วำจำดี คือกำรพูดดี พูดเป็น 
ต้องคิดก่อนพูด ไม่ใช่พูดก่อนคิด  ผู้บริหำรมืออำชีพจะต้องหมั่นตรวจสอบและพัฒนำบุคลิกภำพของตนอยู่
เสมอเพรำะผู้ที่มีบุคลิกภำพที่ดีจะช่วยสร้ำงควำมประทับใจกับบุคคลที่คบหำสมำคม และจะเป็นบันไดสู่
ควำมส ำเร็จได้เป็นอย่ำงดีจึงมักจะมีค ำกล่ำว “มำดดีมีชัยไปกว่ำครึ่ง” 

5.2 มีควำมรู้ดี (Knowledge) ผู้บริหำรมืออำชีพจะต้องเป็นผู้มีควำมรู้ดี ผู้มีควำมรู้ดีจะเป็นผู้มี
บำรมีเป็นที่ยอมรับ มีค ำกล่ำวว่ำ “Knowledge is Power ควำมรู้คืออ ำนำจ” ผู้ที่ประสบผลส ำเร็จในกำร
บริหำรจะเป็นผู้ที่รู้กว้ำง และรู้ลึก คือ  know something in everything  รู้บำงสิ่งในทุกสิ่ง (ควำมรู้ทั่วไป 
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ต้องรู้กว้ำงและรู้ไกล) know everything in something  รู้ทุกสิ่งในบำงสิ่ง(รู้งำนในหน้ำที่ต้องรู้ลึก) รวมทั้ง
รู้อย่ำงถูกหลักวิชำ สำมำรถน ำมำใช้ในกำรพัฒนำองค์กำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ค ำกลอนต่อไปนี้ จะช่วย
กระตุ้นให้ผู้บริหำรได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเป็นผู้มีควำมรู้ดี  คือ    
          “รู้อะไรให้รู้เป็นครูเขำ       จะได้เบำแรงตนเร่งขวนขวำย 
          มีข้ำไทใช้สอยค่อยสบำย       ตัวเป็นนำยโง่เง่ำบ่ำวไม่เกรง” 

5.3 มีวิสัยทัศน์ (Vision) ผู้บรหิำรมืออำชีพต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกล วิสัยทัศน์คือ สิ่งที่อยำกเห็น 
อยำกมี อยำกเป็นในอนำคตหรือภำพควำมส ำเร็จในอนำคตที่มีควำมเป็นไปได้ ท้ำทำย และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยและค่ำนิยมขององค์กำร ผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกลต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้มำก คือ ได้
อ่ำน ได้ฟัง ได้เห็น ได้ท ำมำก คนที่มีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นน ำวิสัยทัศน์สู่กำรปฏิบัติ (vision with action) 
มักจะส ำเร็จ ในทำงตรงกันข้ำมคนที่มีวิสัยทัศน์แต่ไม่พยำยำมน ำวิสัยทัศน์สู่กำรปฏิบัติ (vision without 
action) ก็เท่ำกับกำรเพ้อฝัน ดังนั้นผู้บริหำรมืออำชีพจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกล และมุ่งมั่นน ำวิสัยทัศน์สู่
กำรปฏิบัติให้บรรลุผลส ำเร็จอยู่เสมอ 

5.4 มีมนุษยสัมพันธ์ (Human relationship) มีค ำกล่ำวว่ำ “นกไม่มีขนคนไม่มีเพ่ือนขึ้นที่สูงไม่ได้” 
ผู้บริหำรมืออำชีพต้อง “อุ้มน้อง ประคองพ่ี กอดคอเพ่ือน ผู้ใหญ่ดึง ผู้น้อยดัน คนเสมอกันพยุง” และ 
“จริงใจกับมิตร พิชิตใจมวลชน” ผู้บริหำรมืออำชีพจึงต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนทั้งนำย ลูกน้อง 
เพ่ือนและคนทั่วไป เพรำะควำมส ำเร็จในกำรบริหำรไม่ได้เกิดจำกกำรท ำงำนเพียงล ำพังของผู้บริหำร แต่เกิด
จำกกำรที่ทุกฝ่ำยให้กำรช่วยเหลือสนับสนุน ผู้บริหำรที่สำมำรถนั่งในใจคนอ่ืนได้ คือผู้ที่สำมำรถท่ีพิชิต
ควำมส ำเร็จได้อย่ำงน่ำชื่นชม ผู้บริหำรที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแม้นกระท ำผิด ผิดมำกก็เป็นผิดเล็กน้อย ถ้ำผิด
เล็กน้อย เป็นไม่ผิดเลยและพร้อมจะให้อภัย ในทำงตรงกันข้ำม ผู้บริหำรที่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนอ่ืน 
ถ้ำท ำผิด ผิดเล็กน้อยก็เป็นผิดมำก ผิดมำกก็ยิ่งผิดมำกยิ่งขึ้นไปอีก และไม่ยอมให้อภัย ดังนั้น คุณค่ำของกำร
มีมนุษยสัมพันธ์จึงอยู่ที่กำรได้รับ ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน และกำรให้อภัยเมื่อผิดพลำด  

5.5 มีภำวะผู้น ำ (Leadership) มีค ำกล่ำวว่ำ “ผู้น ำไม่จ ำเป็นต้องเป็นผู้บริหำรแต่ผู้บริหำร
จ ำเป็นต้องเป็นผู้น ำ” ผู้บริหำรมืออำชีพจะต้องเป็นผู้มีภำวะผู้น ำที่เข้มแข็ง (strong leadership ) สำมำรถ
น ำทีมปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กำรได้อย่ำงมีคุณภำพ มี
ประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล คุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้น ำมีมำกมำย ผู้บริหำรมืออำชีพจะต้อง
พัฒนำตนเองให้มีภำวะผู้น ำที่เข้มแข็งอยู่เสมอ เพรำะเมื่อใดผู้บริหำรสูญเสียควำมเป็นผู้น ำ ควำมเสื่อม 
ควำมอ่อนแอ ควำมล้มเหลว และควำมขัดแย้งจะเกิดขึ้นในองค์กำรโอกำสของกำรเป็นผู้บริหำรมืออำชีพก็
จะหลุดลอยไปอย่ำงน่ำเสียดำย 

5.6 เป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง (chief change officer) ที่ใดไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่นั่นไม่มีกำร
พัฒนำกำรเปลี่ยนแปลง คือกำรพัฒนำ (changing is development) ผู้บริหำรมืออำชีพจะต้องเป็นผู้น ำ
กำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขององค์กำรโดยเฉพำะในยุคปฏิรูปยิ่งมีควำมต้องกำรผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงจึงจะท ำให้
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งำนบรรลุผลส ำเร็จ ผู้บริหำรที่เป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงจะต้องมีคุณลักษณะที่ส ำคัญ 3 ประกำรคือ “มี
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีควำมรู้ลึกและรู้รอบ มีควำมกล้ำที่จะเปลี่ยนแปลง” 

5.7 มีคุณธรรมจริยธรรม (Moral & Ethics) คุณธรรมประดุจดังโลหิตที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญำณ
ผู้บริหำรให้เป็นผู้ “คิดดี พูดดีและท ำดี” “ผู้ที่มีคุณธรรมประจ ำใจจะมีจริยธรรมที่งดงำมเสมอ จึงท ำให้ 
สำมำรถครองตน ครองคน ครองงำน ได้อย่ำงสง่ำงำม มีค ำกล่ำวว่ำ “ควำมดีฉกชิงวิ่งรำวกันไม่ได้ ควำมชั่ว
ทดแทนกันไม่ได้ ควำมกล้ำแบ่งปันกันไม่ได้” ผู้บริหำรมืออำชีพจะต้องหมั่นตรวจสอบตนเองให้เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมอยู่เสมอ กำรเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมนั้นจะท ำให้ผู้บริหำรได้รับควำมรัก ควำมเคำรพ 
ควำมเชื่อถือและควำมศรัทธำจำกผู้ใต้บังคับบัญชำและบุคคลทั่วไป คุณธรรมที่ส ำคัญท่ีผู้บริหำรมืออำชีพ
น่ำจะประกอบด้วย ทศพิธรำชธรรม(10), พรหมวิหำร (4), อิทธิบำท (4), หิริโอตตัปปะ และขันติโสรัจจะ  
เป็นต้น เสียงกู่จำกผู้ใต้บังคับบัญชำ(ครูน้อย) ในค ำกลอนต่อไปนี้ จะช่วยสะกิดเตือนใจผู้บริหำรให้ตระหนักใน
คุณค่ำของควำมดีและมีคุณธรรม คือ 
          “อธิษฐำนตั้งใจไว้เต็มที่    เกิดชำตินี้ชำติไหนไม่รู้จบ 
            หำกเกิดเป็นผู้น้อยคอยไหว้นบ  ขอได้พบนำยที่มีคุณธรรม” 

5.8 บริหำรจัดกำรดี (Administration & Management) ผู้ประกอบกำรมืออำชีพจะต้องมี
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร สำมำรถมองภำพงำนได้ตลอดแนว (see through) คือรู้จักจุดเริ่มต้นของ
งำน และจุดสุดท้ำยของงำน และรู้จักก ำหนดกลยุทธ์ในกำรท ำงำนสู่ควำมส ำเร็จได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สุดยอดของผู้บริหำรคือ บริหำรแล้วได้ทั้งงำน ได้ทัง้คน หมำยควำม ว่ำ “งำนบรรลุผล คนก็เป็นสุข”
แต่ในโลกแห่งควำมเป็นจริงมักจะหำผู้บริหำรดังกล่ำวได้ยำกยิ่ง ส่วนใหญ่จะพบแต่ผู้บริหำรที่บริหำรแล้วได้
งำน แต่ไม่ได้คน หรือได้คนแต่ไม่ได้งำน 

ผู้บริหำรมืออำชีพจะต้องรู้จักประยุกต์ศำสตร์ทำงกำรบริหำรมำใช้อย่ำงมีศิลปะเพ่ือให้งำนบรรลุผล
ส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ นั่นคือ ต้องมีท้ังศำสตร์ สำมำรถท้ังศิลป์ ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องแสวงหำนวัตกรรม 
เทคโนโลยี หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีใหม่ๆ มำปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรอยู่เสมอ 

5.9 มีควำมสำมำรถพิเศษรอบด้ำน (Talent) ควำมส ำเร็จในกำรบริหำรนอกจำกจะเป็นผู้มี
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรแล้วผู้บริหำรมืออำชีพจะต้องมีควำมรู้และทักษะที่ส ำคัญอ่ืนๆอีก
มำกมำย เช่น กล้ำตัดสินใจ คิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เป็นนักประสำนสิบทิศ รู้จักบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม สร้ำง
ทีมงำนและพัฒนำทีมงำน เสริมสร้ำงพลังอ ำนำจ ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพ่ือกำรบริหำร 

 
6. ชุมชนมีส่วนร่วม 

6.1 ให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีอ ำนำจและหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ก ำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรของสถำนศึกษำ 
ในกำรบริหำรวิชำกำร กำรบริหำรงบประมำณ และกำรบริหำรทั่วไป 
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6.2 สถำนศึกษำเป็นแกนน ำให้กับชุมชนในกำรวิจัยท้องถิ่น เพื่อน ำทุนทำงสังคม ทุนทำงปัญญำ ทุน
ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ที่มีในท้องถิ่นมำต่อยอดเสริมกับกำรวิจัยที่มีอยู่ในท้องถิ่น กำรวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหำและสร้ำงภูมิคุ้มกันในท้องถิ่น สถำนศึกษำร่วมกับชุมชนในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ และเพ่ิม
ทุนทำงสงัคมให้สอดคล้องกับโอกำส ศักยภำพและควำมพร้อมของแต่ละพ้ืนที่ โดยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ 
ส่งเสริมกำรรวมตัว ร่วมคิด ร่วมท ำในพ้ืนที่โดยร่วมพัฒนำคนในชุมชนให้มีคุณภำพ นอกจำกนี้สถำนศึกษำ
ควรสร้ำงองค์ควำมรู้สู่ชุมชน โดยท ำกำรวิจัยร่วมกับชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลของชุมชน และท่ีปรึกษำ
ทำงวิชำกำร ตลอดจนสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ให้แก่ชุมชน และสนับสนุนให้ชุมชนมีศักยภำพในกำรจัดกำร
ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นตนเอง นอกจำกนั้นควรสร้ำงหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนโดยน ำวิถีชีวิตในแต่ละ
ท้องถิ่นเป็นสื่อในกำรเรียนรู้และพัฒนำบุคลำกรที่มีบทบำทในกำรพัฒนำท้องถิ่นต่อไป 

 6.3 ผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องส่งเสริมให้ประชำชนต้องร่วมเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับโรงเรียน 
ให้เป็นสถำบันสังคมที่มีบทบำทหลักในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำและเป็นสถำบันทำงสังคมที่มีบทบำทหลัก
ในกำรเพิ่มทุนทำงสังคมในชุมชน และสนับสนุนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในชุมชนให้เป็นระบบ เกิดกำร
คุ้มครองภูมิปัญญำท้องถิ่น และน ำไปใช้ประโยชนต่อส่วนร่วม 
 
บทสรุป 

วิสัยทัศน์ (vision) เป็นภำพฝันที่วำดไว้เพื่อไปให้ถึง วิสัยทัศน์ที่ดีมีพลังและสร้ำงแรงบันดำลใจให้
ผู้คน วิสัยทัศน์ ไม่ใช่สภำพกำรณ์ที่เป็นรูปธรรม สำมำรถวัดผลได้เหมือนกับเป้ำหมำย (goals) หรือ
วัตถุประสงค์ (objectives) ไม่ใช่กลวิธีหรือเทคนิคเฉพำะ แต่วิสัยทัศน์จะมีลักษณะเป็นสภำพกำรณ์ทั่วไป
กว้ำงๆ เป็นคุณค่ำท่ีประกำศให้รู้กันทั่วไปว่ำ สถำนศึกษำหรือองค์กำรหรือหน่วยงำนมีควำมมุ่งม่ันอย่ำงไรมี
แรงบันดำลใจอย่ำงไร มีบูรณำกำรอย่ำงไร และจะมีกำรควบคุมควำมพยำยำมในองค์กำรอย่ำงไร อำจจะ
กล่ำวโดยสรุปว่ำ วิสัยทัศน์เป็นสิ่งบอกให้รู้ว่ำ ควำมมุ่งหมำยขององค์กำร (organizational purpose) คือ
อะไร จะต้องท ำภำรกิจ (mission) อย่ำงไรจึงจะบรรลุควำมมุ่งหมำยนั้น ทั้งนี้ ต้องเกิดจำกร่วมคิด ร่วมมือ 
และร่วมกันท ำจำกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดจนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้มีส่วนได้เสีย 

วิสัยทัศน์ผู้บริหำรสถำนโรงเรียนยุคใหมท่ี่เหมำะสมน่ำจะครอบคลุมประเด็นส ำคัญ กล่ำวคือ... 
“มุ่งพัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนคุณธรรม จริยธรรม น ำควำมรู้สู่สำกล ก้ำวทันเทคโนโลย ีด ำรงชีวิต
อย่ำงพอเพียง บริหำรงำนอย่ำงมืออำชีพ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม” 


