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บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไร้พรมแดน 
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บทคัดย่อ

	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไร้พรมแดน	 เพราะผู้

บริหารสถานศกึษาเป็นกลไกส�าคญัและเป็นตัวแปรส�าคญัในด้านการจดัการศกึษาให้มคีณุภาพและมอีทิธพิล

สูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหาร	ดังนั้น	ผู้บริหารสถานศึกษา	ในยุคไร้พรมแดน	จึงต้องมี

คณุลกัษณะโดดเด่น	เหมาะสม	มคีวามรูเ้ชงิทฤษฎ	ีทกัษะ	บทบาทหน้าที	่คณุธรรม	และประสบการณ์ทางการ

บริหารการศึกษา	เพื่อน�าพาสถานศึกษาให้ประสบผลส�าเร็จ	สามารถสนองตอบต่อการแข่งขัน	และทันสมัย	

เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

ค�าส�าคัญ : 1.	บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา	2.	ยุคไร้พรมแดน

1.  บทน�า

	 การจัดการศึกษาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไร้พรมแดนนั้น	 เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามี

บทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาศึกษาอย่างมาก	 โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์	 และการส่ือสารมี

การน�ามาใช้ในการจัดการศึกษาโดยช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยมากข้ึน	 การเรียนรู้ของ

ผู้เรียนจะไม่จ�ากัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนและครู	 การเรียนการสอนแบบดั้งเดิมจะลดน้อยลง	 ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้สอนจะเปล่ียนแปลงไปเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่	 จึงจ�าเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างระบบ

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่	 จากองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ให้อยู่รอด	 และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าว	

โดยเฉพาะองค์การพฒันาการเรยีนการสอนและสภาพแวดล้อมทางการศกึษา	ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นกลไก

ส�าคญัและเป็นตวัแปรส�าคญัในด้านการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพและมอีทิธพิลสงูสดุต่อคณุภาพของผลลพัธ์

ที่เกิดจากการบริหาร	 ซึ่งในบทความน้ีได้น�าเสนอองค์ความรู้เก่ียวกับ	 ความหมายและความส�าคัญของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 ทักษะภาวะผู้น�าที่จ�าเป็นส�าหรับผู้บริหารในศตวรรษท่ี	 21	บทบาทของผู้บริหารใน

ศตวรรษที่	 21	 หลักธรรมเพื่อการบริหาร	 และบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษายุคไร้พรมแดน	 เนื่องจาก 

ผูบ้รหิารในฐานะผูน้�าองค์การจ�าเป็นต้องปฏรูิปตนเอง	และการเปลีย่นแปลงองค์การครัง้ใหญ่เพือ่น�าพาไปสู่

ความส�าเร็จตามเป้าหมายทีต้่องการโดยเฉพาะอย่างยิง่ผูบ้รหิารสถานศกึษามบีทบาทส�าคญัทีจ่ะต้องบรหิาร

จัดการ	 ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ	และความสมดุลเพื่อให้บริหารจัดการศึกษาบรรลุผล

ส�าเร็จ
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2.  ความหมายและความส�าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา

	 ผูบ้ริหารสถานศกึษา	หมายถงึ	บคุคลซ่ึงปฏบัิตงิานในต�าแหน่งผูบ้ริหารสถานศกึษาภายในเขตพืน้ที่

การศึกษา	และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย	ขั้นพื้นฐาน	และอุดมศึกษาที่ต�่ากว่าปริญญาทั้งของรัฐ

และเอกชน	(ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,	2546)	ค�าว่า	“ผู้บริหารสถานศึกษา”	ไม่ว่าจะเป็นประถม

ศึกษาหรือมัธยมศึกษาเรียกว่า	Principal	หรือเรียกว่า	Head	of	School	 เป็นค�าที่ใช้เรียกผู้บริหารสูงสุด

ของโรงเรียนของรัฐ	แต่ถ้าเป็นโรงเรียนเอกชน	อาจใช้ค�าอื่น	ๆ	เช่น	head	teacher,	head	master	หรือ	

head	mistress	ส�าหรบัประเทศไทยผูบ้รหิารโรงเรยีนในปัจจบุนัเรียกว่า	ผูอ้�านวยการสถานศกึษา	เมือ่ก่อน

เรียกว่า	“ครูใหญ่”	หรือ	“อาจารย์ใหญ่”	(ประกอบ	คุปรัตน์,	2552)

	 ดังน้ัน	 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกส�าคัญและมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้จาก

ระบบการศกึษาประสทิธภิาพของการบรหิารและประสทิธผิลของสถานศกึษา	นกัวชิาการหลายท่าน	มคีวาม

เห็นตรงกันว่าความส�าเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษานั้น	 ข้ึนอยู่กับผู้บริหารส่วนหนึ่งดังนั้น	 ผู้บริหาร

จงึเป็นตวัแปรส�าคัญในด้านการจดัการศกึษาให้มคีณุภาพผูบ้รหิารสถานศกึษาในยคุใหม่ในศตวรรษที	่21	จงึ

ต้องมคีวามรู	้ความสามารถ	ทกัษะ	และประสบการณ์ทางการบรหิารการศกึษาเพือ่พฒันาสถานศกึษาให้ทนั

สมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

3.  ทักษะภาวะผู้น�าที่จ�าเป็นส�าหรับผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 

	 ทักษะภาวะผู้น�าที่จ�าเป็นส�าหรับผู้บริหารในศตวรรษที่	21	ที่ส่งเสริมให้เป็นผู้น�าที่มีประสิทธิผลสูง	

ประกอบด้วย	

	 3.1		ทักษะการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผลสูง	(Highly	effective	Team	building	skill)	

	 3.2		ทักษะการแก้ปัญหา	(Problem–	solving	skills)	

	 3.3		ทักษะการวางแผน	(Planning	–	Project	skills)	

	 3.4		ทักษะการก�ากับการปฏิบัติงาน	(Performance	monitoring	skills)	

	 3.5		ทักษะการสื่อสารที่ดี	(Communication	and	climate	set	skills)	

	 3.6		ทักษะการสร้างสัมพันธ์	(Relationship	building	up	skills)	

	 3.7		ทักษะการสอนงาน	(Coaching	skills)	

	 3.8		ทักษะทางสังคม	(Social	skill)	

	 3.9		ทักษะการตัดสินใจ	(Decision	making	skill)	

	 3.10	ทักษะการกระตุ้นจูงใจ	(Motivational	skills)	

	 3.11	ทักษะการคิดเชิงสะท้อน	(Reflective	&	thinking	skills)	

	 3.12	ทักษะการจัดการตนเอง	(Self	–	management	skills)	

	 3.13	ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี	(Technological	skills)	

	 3.14	ทักษะด้านการเรียนการสอน	(Pedagogical	skills)	

	 3.15	ทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์	 (Emotional	 intelligence	 skills)	 (ศิริวรรณ	ฉัตรมณี

รุ่งเรือง	และวรางคณา	ทองนพคุณ,	(2557),	ทักษะแห่งศตวรรษที่	21	ความท้าทายอนาคต,	ออนไลน์.)	
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	 การพฒันาผูบ้รหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานถอืว่าเป็นกรอบส�าคญัในการปฏรูิปการศกึษาในทศวรรษ

ที่	2	(พ.	ศ.	2552	–	2561)	โดยมุ่งหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง	

ซึ่งการบริหารและพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันจะมีลักษณะแตกต่างไปจากเดิม	 โดยสถานศึกษาจะมีอ�านาจ

ในการบรหิารและจดัการศกึษาด้วยตนเองมากขึน้	ท�าให้ผูบ้รหิารสถานศกึษาจะต้องปรบับทบาทหน้าทีเ่พือ่

ปฏิบัติงานบริหารการศึกษาในรูปแบบใหม่ได้อย่างยั่งยืน	 จึงมีความจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาผู้บริหารสถาน

ศกึษาให้มทีกัษะทางการบรหิารงานอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ	มคีวามพร้อม	มสีมรรถนะ	และ

ศักยภาพ	มีขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	สามารถบริหารจัดการศึกษาและด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ใน

สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	 สามารถบริหารจัดการและสนับสนุนเพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตาม

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาการศึกษา

ของประเทศต่างๆทั่วโลกท่ีมีผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพของ	 Organization	 for	 Economic	 

Co-operation	and	Development	 :	OECD	ปี	2012	พบว่า	ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคศตวรรษที่	21	

ต้องได้รับการพัฒนาให้มีทักษะภาวะผู้น�าที่จ�าเป็นอย่างอย่างต่อเนื่อง	 เพราะมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการ

บริหารงานในสถานศึกษาให้เกดิประสทิธผิลสงูข้ึน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ทกัษะทีส่�าคญัทีส่ถาบันและองค์กรชัน้

น�าระดับโลกต่างๆให้ความส�าคัญ	ประกอบด้วย	ทักษะการสร้างทีมงาน	(Team	building	skill)	และทักษะ

การจัดการความขัดแย้ง	(Conflict	management	skill)

	 จากการศึกษาของ	 Center	 Creative	 Leadership	 (CCL)	 และ	 National	 Association	 of	 

Secondary	School	Principals	(NASSP)	สรุปเกีย่วกบัทกัษะภาวะผู้น�าส�าหรบัผูบ้รหิารสถานศึกษาขัน้พืน้

ฐานในศตวรรษที่	21	ที่ส�าคัญ	จ�านวน	10	ทักษะ	ประกอบด้วย	1)	ทักษะการสร้างทีมงาน	2)	ทักษะการ

จดัการความขดัแย้ง	3)	ทกัษะการแก้ปัญหาเชงิสร้างสรรค์	4)	ทกัษะการตดัสนิใจ	5)	ทกัษะการคดิสร้างสรรค์	

6)	ทักษะทางเทคโนโลยี/นวัตกรรม	/ดิจิตอล	7)	ทักษะการสื่อสาร	8)	ทักษะการจูงใจ	9)	ทักษะการมอบ

หมายงานและการสอนงาน	 และ	 10)	 ทักษะชีวิต	 (บุญช่วย	 สายราม,	 2557,	 ทักษะผู้น�าองค์กรโรงเรียน

ศตวรรษที่	21,	ออนไลน์.)	

 สรุป	 การพัฒนาทักษะภาวะผู้น�าส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่โดยเฉพาะในประเทศไทยจึง

เป็นเรื่องเร่งด่วนที่หน่วยงานระกับนโยบายอย่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ต้องวางแผน	และจัดล�าดับความส�าคัญในการเร่งเสริม

สร้างคณุภาพในตวัผูน้�าองค์กรโรงเรยีน	เพือ่ให้มทีกัษะในการบรหิารงานยคุใหม่	มคีวามรูม้ติกิว้าง	มทีศันคติ

ทีดี่ต่อวิชาชพี	มนีสิยัผูน้�าทีแ่ท้จรงิ	มพีฤติกรรมและมีคณุลกัษณะของการเป็นผูน้�าทีท่รงประสิทธผิล	สามารถ

น�าพาทีมงานในสถานศึกษาทะลุทะลวงเป้าหมายของการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

ในทางปฏิบัติที่ยั่งยืน	

4.  บทบาทของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21

	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 มีหลายบทบาทขึ้นอยู่กับภารกิจและกิจกรรมการบริหารซ่ึงการบริหารให้

ประสบความส�าเร็จต้องอาศัยหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องการบริหารงานการศึกษาในยุคปัจจุบันจะต้อง
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สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก	โดยเฉพาะสงัคมแห่งการเรยีนรูใ้นยคุของเทคโนโลยใีนการเช่ือม

โยงข้อมูลต่าง	ๆ 	ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน	ผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาทอย่างเต็มที่และใช้กลยุทธ์

และเทคนิคการบริหารระดับสูงจึงจะสามารถน�าพาองค์กร	สู่ความส�าเร็จ	(ศศิรดา	แพงไทย,	2559,	หน้า	7)

	 Derick	Meado	(2016)	ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน	ได้เขียนบทความเรื่อง	The	Role	of	the

Principal	in	Schools	ได้สรปุบทบาทหน้าทีใ่นโรงเรยีนของผูบ้รหิารสถานศกึษายคุใหม่ทีส่�าคญั	9	บทบาท	

ดังนี้

	 1.		 บทบาทในฐานะผู้น�า	(Role	as	school	leader)	ประกอบด้วย	การเป็นผู้น�าที่มีประสิทธิภาพ	

(Being	an	effective	leader)	โครงการจัดหาทุนอุปถัมภ์โรงเรียนการพัฒนาการประเมินผลครูผู้สอน	และ

นโยบาย	การพัฒนาโรงเรียน	เป็นต้น

	 2.		 บทบาทในฐานะผูร้กัษาระเบยีบวนิยัของผูเ้รยีน	(Role	in	Student	Discipline)	งานส่วนใหญ่

ของผู้บริหาร	การรักษาระเบียบวินัยของนักเรียน	ที่ผู้บริหารต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ครูทุกคน	และต้อง

เป้าหมายของการนาไปใช้กับผู้เรียน	จะทาให้งานง่ายขึ้น

	 3.		 บทบาทในฐานะผู้ประเมิน	(Role	as	a	Teacher	Evaluator)	ผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องมีความ

รับผิดชอบในการประเมินผลงานของครู	 โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ 

ผู้บริหารต้องจัดให้มีการประเมินตามกระบวนการด้านคุณภาพครูอย่างมีความเป็นธรรม	 และต้องชี้ให้เห็น

ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของการปฏิบัติหน้าที่ของครู

	 4.		 บทบาทในการพัฒนา	การด�าเนินงาน	และการประเมินโครงการ	(Role	in	Developing,

Implementing,	 and	Evaluating	Programs)	 เป็นเป็นหนึ่งบทบาทที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องหาวิธีการ

พฒันาประสบการณ์ของผูเ้รยีนเพิม่ขึน้	โครงการพฒันาทีม่ปีระสทิธภิาพต้องครอบคลมุพืน้เพือ่เป็นแนวทาง

เดียวกันและต้องมีการประเมินทุกปี	และพัฒนาเสมอถือว่าเป็นสิ่งจาเป็น	

	 5.		 บทบาทในการทบทวนนโยบายและกระบวนการภายใน	(role	in	Reviewing	Policies	and	

Procedures)	เอกสารส�าคัญอย่างหนึ่งของการบริหาร	(governing)	โรงเรียน	คือ	คู่มือนักเรียน	(Student	

Handbook)	ถอืเป็นตวัชีว้ดัการพฒันาคณุภาพการศกึษาของนกัเรยีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	นอกจากนีย้งั

สามารถท�าให้งานของผู้บริหารง่ายขึ้น	 ให้นักเรียน	 ครู	 และผู้ปกครองได้รู้นโยบายและขั้นตอนการทางาน

ประสบผลส�าเร็จได้

	 6.		 บทบาทในการก�าหนดตาราง	(Role	in	Schedule	Setting)	การสร้างตารางต้องท�าทุก	ๆ	ปี

ซ่ึงจะเป็นภาระงานทีผู่บ้รหิารต้องการสร้างขึน้มาเอง	ได้แก่	ตารางการตรีะฆงัการเข้าเรยีน	ตารางการปฏบิตัิ

งาน	ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	ตารางการใช้ห้องสมุด	ตรงข้ามผู้บริหารต้องตรวจสอบแต่ละ

ตารางเหล่านั้นว่า	ไม่ท�าให้บุคลากรแต่ละคนต้องมีตารางมากเกินในแต่ละปี

	 7.		 บทบาทในการจ้างครูใหม่	(Role	in	Hiring	New	Teachers)	เป็นหน้าที่ส�าคัญของผู้บริหาร

โรงเรียน	ต้องจ้างหรอืรบัครแูละเจ้าหน้าทีเ่ข้ามาใหม่ในการทางานได้อย่างถกูต้องด้วยกระบวนการสมัภาษณ์

หรืออบรมจึงเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง

	 8.		 บทบาทในการปกครองและชุมชนสัมพันธ์	(Role	in	government	and	community	rela-

tions)	 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่และสมาชิกในชุมชนสามารถเป็นประโยชน์กับคุณในความหลากหลาย
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ของพื้นท่ี	 การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลและธุรกิจในชุมชนสามารถช่วยให้โรงเรียนอย่างมาก	 รวมถึง

ประโยชน์ที่ได้รับบริจาคเวลาส่วนตัวและการสนับสนุนในเชิงบวกโดยรวม

	 9.		 บทบาทในการมอบหมายงาน	(Role	in	assignment)	ผู้น�าหลายคนโดยธรรมชาติมีงานหนัก

อยู่ในมือที่ต้องสั่งการลงไป	 ผู้บริหารต้องมีการมอบหมายงานบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งจาเป็น	 โดยมอบหมายให้

กบับคุคลทีม่คีวามรู้และไว้วางใจผูบ้ริหารโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพไม่มเีวลามากพอทีจ่ะทาทกุอย่างทีต้่องการ

ทาด้วยตัวเอง	จึงต้องพึ่งพาคนอื่น	ๆ	มาช่วยทา	เพื่อให้ผลงานบรรลุผลส�าเร็จ

	 	 Do	 DEA	 21	 (2014)	 ได้น�าเสนอเครื่องมือการประเมินเรื่อง	 Instructional	 Leadership:	

Self-Assessment	and	Reflection	Continuum	เป็นเครื่องมือประเมินความเป็นผู้น�าทางการศึกษาของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่	 21	 การก�าหนดตัวช้ีวัดด้านสมรรถนะและความเป็นผู้น�าท่ีมีประสิทธิผล

ในศตวรรษที่	21	มีบทบาท	4	ด้านหลัก	ดังนี้

	 	 1.		 ผูน้�าโรงเรยีนในศตวรรษที	่21	ก�าหนดให้มกีารกากบัดแูลด้านการบรูณาการการเรยีนการ

สอนต่อการประยุกต์นวัตกรรมใหม่	 ๆ	 มาใช้	 และการประเมินผล	 ได้แก่	 การให้ค�าแนะนาแนวคิดใหม่	 ๆ	

ส�าหรับครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้ห้องเรียนที่มีประสิทธิผล	การสนับสนุนให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ปัจจัยภายในและภายนอกโรงเรียน

	 	 2.		 มีการน�ารูปแบบทางดิจิตอลมาสนับสนุนการเรียนการสอนของครูเพื่อการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียนได้แก่	น�าไปใช้ในห้องเรียน	ส่งเสริมให้ครู	นักเรียนใช้เครื่องมือทางดิจิตอลอย่างมีประสิทธิผล	และใช้

อย่างต่อเนื่องรวมทั้งการประเมินประเมินความพร้อมของโรงเรียนที่จะนาทักษะทางดิจิตอลมาใช้

	 	 3.	 ให้โอกาสแก่ครูได้พิจารณาไตร่ตรอง	 ก�าหนดจุดมุ่งหมาย	 และการร่วมมือกันเพื่อให้เกิด

การเรียนรู้อย่างมืออาชีพในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงแล้วสามารถนามาเป็นโอกาส	ได้แก่	ให้ครูก�าหนด

ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านหลักสูตร	ด้านการเรียนการสอน	และด้านการประเมินผล	และให้นาผลการวิจัยมา

ใช้ประโยชน์	รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครูได้เรียนรู้อย่างมืออาชีพได้อย่างแท้จริง

	 	 4.		 ต้องจัดสภาพแวดล้อมบนพ้ืนฐานยึดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการส่งเสริม

ปฏิสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีต่อของชุมชน	 ได้แก่	 การสร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพ่ือสนับสนุนการ

สอน	และการเรียนรูด้้านทกัษะในศตวรรษที	่21	ก�าหนดให้จดัสภาพแวดล้อมเพือ่การเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ

และความน่าเชื่อถือยืดหยุ่นภายในโรงเรียนและชุมชน	นอกจากนี้ควรเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้านโลกมากขึ้น	

และออกแบบทางสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มโอกาสการพัฒนาทักษะการคิด	 ทักษะชีวิต	 และทักษะทางอาชีพและ

เตรียมผู้เรียนสาหรับการทางานในอนาคต

	 	 สรุปได้ว่า	 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่	 ประกอบด้วย	 บทบาทในฐานะ 

ผู้นาทางวิชาการบทบาทในฐานะผู้รักษาระเบียบวินัย	 บทบาทในฐานะผู้ประเมิน	 บทบาทในการทบทวน

นโยบาย	 บทบาทในการการบริหารหลักสูตรและการสอน	บทบาทในการก�าหนดตาราง	 การปฏิบัติงาน	

บทบาทในการสร้างบรรยากาศและวฒันธรรมการเรยีนรู	้บทบาทในการส่งเสรมิ	การพฒันาครแูละบคุลากร	

บทบาทในการประชาสัมพันธ์บาทบาทในการประสานสัมพันธ์กับชุมชน	 และบทบาทในการปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี
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5.  หลักธรรมเพื่อการบริหาร

	 พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตโต)	(2546)	ได้กล่าวไว้ในหนังสือ	ธรรมนูญชีวิต	เรื่อง	พุทธจริยศาสตร์

ส�าหรับผู้บริหาร	ดังนี้

	 1.		 ด้านคุณลักษณะสาหรับผู้บริหารในทุติยปาปณิกสูตร	 ได้พูดถึงคุณลักษณะของบุคคลท่ีจะทา

หน้าที่ให้ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี	 มีลักษณะ	 3	 ประการได้แก่	 1)	 จักขุมา	 หมายถึง	 มีปัญญามองการณ์ไกล	 

2)	วธิโูร	หมายถึง	จดัการธรุะได้ด	ีมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะด้าน	และ	3)	นสิสยสมัปันโน	หมายถึง	พึง่พาอาศยั

คนอื่นได้เพราะเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี	

	 2.		 วิธีการบริหาร	ในอธิปไตยสูตร	ผู้บริหารต้องมีรูปแบบ	และวิธีการบริหาร	ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ

ต่อความส�าเรจ็หรอืความล้มเหลวได้	สามารถสรปุแนวทางการบรหิารได้	3	วธิ	ีได้แก่	1)	อตัตาธปิไตย	ถอืตน

เป็นใหญ่	กล่าวคือ	เอาตนเอง	เอาฐานะ	ศักดิ์ศรี	 เกียรติภูมิของตนเองเป็นใหญ่	การกระท�าด้วยปรารภตน	

และสิ่งที่เนื่องด้วยตนเป็นประมาณ	ในฝ่ายกุศล	คือ	เว้นท�าชั่ว	ท�าดี	เคารพตน	2)	โลกาธิปไตย	ถือโลกเป็น

ใหญ่	คือ	การถือเอาความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่	หวั่นไหวไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญ	กระท�าด้วย

ปรารภจะเอาใจหมู่ชน	หาความนิยมหรือ	ในฝ่ายกุศล	ได้แก่	การเว้นท�าชั่ว	ท�าแต่ความดี	ด้วยความเคารพ

เสียงหมู่ชน	และ	3)	ธรรมาธิปไตย	ถือธรรมเป็นใหญ่	คือ	หลักการ	ความจริง	ความถูกต้อง	ความดี	เผตุผล

เป็นใหญ่	เป็นไปโดยชอบธรรม	และเพื่อความดีงาม	

	 3.		 หลักธรรมเพื่อการบริหาร	 นักบริหารแบบธรรมาธิปไตย	 ยึดหลักธรรมในการบริหารงาน	 

ซึ่งธรรมในการบริหารมีดังนี้นักบริหารแบบธรรมาธิปไตย	 ยึดหลักธรรมในการบริหารงาน	 ซ่ึงธรรมในการ

บริหาร	มีดังนี้

	 	 3.1		หลักพละ	4	ประการ	ได้แก่	1)	ปัญญาพละ	เป็นพลังทางปัญญาที่ใช้ในการศึกษา	มี

ความรู้ความเข้าใจอย่างมเีหตุผลทีช่ดัเจน	2)	วริยิพละ	เป็นผูป้ระกอบกจิหน้าทีก่ารงาน	ด้วยความเพยีรมานะ

บากบัน่พยายาม	3)	อนวชัชพละ	ก�าลงัสจุรติหรอืกาลงับรสิทุธิ	์การประพฤตปิฏบิตัทิีส่ะอาดบรสิทุธิ	์4)	สงัคห

พละ	ก�าลังการสงเคราะห์	คือ	การช่วยเหลือเกื้อกูล	สร้างประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์	และส่วนรวม

	 	 3.2		อิทธิบาทธรรม	4	ได้แก่	1)	ฉันทะ	ความรักงาน	คือ	จะต้องเป็นผู้รักงานที่ตนมีหน้าที่รับ

ผิดชอบอยู่และทั้งจะต้องเอาใจใส่กระตือรือร้นในการเรียนรู้งานและเพิ่มพูนวิชาความรู้ความสามารถใน	 

2)	วริยิะ	ความเพยีร	คอื	จะต้องเป็นผูม้คีวามขยนัหมัน่เพยีรประกอบด้วยความอดทนไม่ย่อท้อต่อความยาก

ลาบากในการประกอบกิจการงานในหน้าที่หรือในอาชีพของตน	3)	จิตตะ	ความเป็นผู้มีใจจดจ่ออยู่กับการ

งานผู้ทีท่�างานได้ส�าเร็จด้วยดีมปีระสทิธภิาพ	จะต้องเป็นผูเ้อาใจใส่ต่อกิจการงานท่ีท�าและมุง่กระทางานอย่าง

ต่อเน่ืองจนกว่าจะส�าเรจ็	และ	4)	วมิงัสา	ความเป็นผูรู้จ้กัพจิารณาเหตสุงัเกตผลในการปฏบิตังิานของตนเอง

และผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ดาเนินไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้

	 	 3.3		สังคหวัตถุ	 4	 ประการ	 เป็นธรรมท่ีผู้บริหารผู้ใจผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา	 ได้แก	่ 

1)	ทาน	การให้การแบ่งปัน	คือ	การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 เสียสละ	แบ่งปัน	ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของตลอดถึงให้

ความรู้และแนะน�าสั่งสอนตามสมควร	2)	ปิยวาจา	การพูดไพเราะ	คือ	การใช้ค�าสุภาพ	ไพเราะน่าฟัง	ชี้แจง

ในสิ่งที่เป็นประโยชน์	มีเหตุผล	หรือค�าที่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ	และ	3)	อัตถจริยา	การท�าประโยชน์

แกบุคคลอื่น	 คือ	 การช่วยเหลือด้วยแรงกาย	 และขวนขวาย	 ช่วยเหลือกิจการต่าง	 ๆ	 การบ�าเพ็ญสาธารณ 
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ประโยชน์	รวมทั้งการแก้ปัญหาและการส่งเสริมสนับสนุน	4)	สมานัตตตา	ความ	มีตนเสมอ	คือ	ท�าตนเสมอ

ด้วยปลาย	 ปฏิบัติสม�่าเสมอกันในชนทั้งหลาย	 และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข	 ตลอดถึงวางตน

เหมาะแก่ฐานะ	ภาวะ	บุคคล	เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม	ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี 

	 	 3.4	พรหมวิหารธรรม	 4	 ประการ	 ได้แก่	 1)	 เมตตา	 ความรัก	 คือ	 ความปรารถนาดีมีไมตรี

ต้องการช่วยเหลือให้คนอื่นประสบสุข	2)	กรุณา	ความสงสาร	คือ	อยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์	

เดือดร้อน	 3)	 มุทิตา	 ความเบิกบานยินดี	 เมื่อเห็นผู้อื่นมีสุข	 ก็แสดงความยินดี	 ช่ืนชม	พร้อมท่ีจะส่งเสริม

สนับสนุนให้เกิดความส�าเร็จ	 และ	 4)	 อุเบกขา	 ความมีใจเป็นกลาง	 ความสม�่าเสมอ	 การมีพฤติกรรมที่ท�า

ประโยชน์หรือการเคารพเสมอต้นเสมอปลายทั้งต่อหน้า	และลับหลัง

	 	 3.5		สัปปุริสธรรม	 7	 ประการ	 เป็นหลักธรรมสาหรับสัตตบุรุษ	 ได้แก่	 1)	 ธัมมัญญุตา	 คือ	 

การรู้จักเหตุ	2)	อัตถุญญุตา	คือ	การรู้จักผล	3)	อัตตัญญุตา	คือ	การรู้จักตนเอง	4)	มัตตัญญุตา	คือ	การรู้จัก

พอประมาณ	5)	กาลัญญุตา	คือ	การรู้จักกาลเวลา	6)	ปริสัญญุตา	คือ	การรู้จักชุมชน	และ	7)	บุคลัญญุตา	

คือ	การรู้จักบุคคล

	 	 3.6		ทศพิธราชธรรม	หมายถึง	ธรรมส�าหรับพระราชา	แต่ความเป็นจริงสามารถน�ามาปรับใช้

กับข้าราชการทั่วไปได้	 ได้แก่	 1)	 ทาน	 คือ	 การรู้จักแบ่งปัน	 2)	 ศีล	 คือ	 การรู้จักห้ามประพฤติปฏิบัต	ิ 

3)	ปริจจาคะ	คอื	การเสยีสละ	เพือ่โยชน์สขุแก่ประชาชน	4)	อาชชวะ	คอื	การปฏบิตัด้ิวยความซือ่สตัย์	สจุรติ	

5)	มทัทวะ	คอื	การประพฤตปิฏบิตัทิีส่ภุาพ	อ่อนโยน	มอีธัยาศยัทีด่	ี6)	ตะปะ	คอื	มคีวามมุง่มัน่ในการปฏบิตัิ

งาน	ไม่หลงระเริงในกิเลสตัณหา	7)	อักโกธะ	คือ	ไม่โลภ	โกรธ	หลง	ในสิ่งที่เป็นอบายมุข	8)	อวิหิงสา	คือ	

การรักความสงบ	ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อบุคคลอื่น	9)	ขันติ	คือ	ความอดทนต่อความยากล�าบาก	ปัญหา

อุปสรรค	 ไม่ท้อถอย	 และ	 10)	 อวิโรธนะ	 คือ	 การปฏิบัติตามครรลองครองธรรมของบ้านเมืองและจารีต

ประเพณีของสังคม

	 	 สรุปได้ว่า	คุณธรรมและจริยธรรมในศตวรรษที่	21	ผู้บริหารสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ

บรบิทการบรหิารจดัการ	ประกอบด้วย	คณุธรรมทีม่อียูใ่นตวัของผูบ้รหิารการน�าหลกัธรรมมาปฏบิตัจินเป็น

อุปนิสัยติดตัว	ประกอบด้วย	คุณธรรมจริยธรรมส�าหรับตนเอง	คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติหน้าที่การ

บริหาร	และ	คุณธรรมจริยธรรมส�าหรับสังคม

6.  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษายุคไร้พรหมแดน

	 ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไร้พรหมแดน	 จึงต้องแสดงบทบาทความเป็นผู้น�าและน�าพาองค์กรไปสู่

ความส�าเร็จตามภารกิจของสถานศึกษาในการพัฒนาประชากรให้มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการด�ารงชีวิต

ในโลกไร้พรมแดนได้อย่างมคีวามสขุ	และมคีณุลกัษณะโดดเด่นเหมาะสม	มคีวามรูเ้ชิงทฤษฎ	ีทกัษะ	บทบาท

หน้าที	่คณุธรรมและประสบการณ์ทางการบรหิารการศกึษายคุใหม่	เพือ่น�าพาสถานศกึษาให้ประสบผลส�าเรจ็	

สามารถสนองตอบต่อการแข่งขนัและทนัสมยัเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของโลก จงึควรค�านงึถงึบทบาท

ของตนเองในการบริหารสถานศึกษายุคไร้พรหมแดน	ดังนี้

	 6.1		ผูบ้รหิารต้องท�าความรูจ้กักบัการเปลีย่นแปลง	การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้มาจากการแข่งขนัที่

ไร้พรมแดน	โลกก�าลงัอยูใ่นยคุของเทคโนโลยแีละข่าวสาร	ความรู้เป็นสิง่ส�าคญัทีท่�าให้เกดิความได้เปรยีบใน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การแข่งขัน	 ดังนั้นเมื่อผู้บริหารเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได	้ 

โดยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและมีผลกระทบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กร	

	 6.2		ผูบ้รหิารต้องสร้างการเปลีย่นแปลง หมายถงึ	แผนปฏิบตักิารในการปรบัแต่งสิง่ต่าง	ๆ 	ให้แตก

ต่างจากเดมิ	โดยอาจจะกระท�าอย่างรวดเรว็หรอืกระท�าอย่างค่อยเป็นค่อยไป	การบรหิารความเปลีย่นแปลง

น้ัน	 ผู้บริหารต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วจึงก�าหนดเป้าหมายและเลือกวิธีที่จะน�ามาใช้ในการ

จัดการกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องอาศัยการวางแผนการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์แล้วจึงน�าไปปฏิบัติตาม

แผนทีต้่องอาศยัความเข้าใจและความร่วมมอืจากทกุคนในองค์การ	โดยผูบ้รหิารจะต้องมกีารเสริมแรงให้กับ

ความเปล่ียนแปลงโดยการชีแ้จงให้บุคลากรในองค์การทราบถงึความเปลีย่นแปลงหรอืการปรบัปรงุทีไ่ด้เกดิ

ขึ้นแล้วและแสดงความขอบคุณต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและมีส่วนช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลง	แล้วจึงท�าการ

ประเมินผลต่อไป	

	 6.3		ผูบ้รหิารต้องเป็นตัวแทนความเปลีย่นแปลง หมายถงึ	การเป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลง	หรอืมหีน้า

ที่ในการจัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเพ่ือพัฒนา	 เน้นผลการปฏิบัติงานโดยส่วนรวมมากกว่า

การเน้นไปที่ผลงานของแต่ละคนในองค์กร	 ให้บุคลากรในองค์กรรับรู้ถึงผลการด�าเนินงานขององค์กร	 

เพือ่ให้ทราบถงึสถานการณ์และวกิฤตการณ์ต่างๆท่ีองค์กรเผชญิอยู	่เช่น	จดุแข็ง	จดุอ่อน	โอกาส	อปุสรรคเป็นต้น	

	 6.4		ปฏิรูป	 เป็นนักคิด	 นักพัฒนา	 ต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก	มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร

งานที่พร้อมรับกับเปลี่ยนแปลง	ไม่ยึดติดต่อสิ่งใด	

	 6.5		ประชาธิปไตย	บริหารงานแบบประชาธิปไตย	รับความความคิดเห็นของผู้อื่น	ร่วมคิด	ร่วมท�า	

ร่วมแก้ปัญหากับบุคลากรในองค์กร	

	 6.6		ประสาน	เป็นผู้ประสานงานในองค์กรให้เกิดการท�างานท่ีราบร่ืน	 มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพใน

การท�างาน	และประสานงานนอกองค์กรให้เกิดภาคีเครือข่ายร่วมคิด	ร่วมจัดการศึกษา	

	 6.7		ประนปีระนอม	พยายามไม่ให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาเกดิความขดัแย้งในองค์กร	เป็นผูป้ระนปีระนอม	

เมื่อเกิดปัญหา	ผ่อนหนักให้เป็นเบา	

	 6.8		ประชาสมัพนัธ์ ผูบ้รหิารต้องสนบัสนนุให้ทกุคนท�ารายงานผลการด�าเนนิงาน	และน�ารายงาน

มาประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง	และสาธารณชนทราบ	

	 6.9		ประชาสงเคราะห์ ผู้บริหารจะต้องให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานทุกเรื่อง	เป็นห่วงเป็นใยตลอด

เวลา	 จะประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงาน	การพัฒนาบุคลากรจะพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องให้ทุกคนมีความก้าวหน้าในอาชีพ	และครอบครัวอยู่เสมอ	มีการให้อภัยเพื่อนร่วมงาน	ไม่มีการตัก

เตือนอย่างรุนแรง	ผู้ร่วมงานจะมีความสุขมากในการท�างาน	เป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน	(รสสุคนธ์	มกรมณี,	

2555,	บทบาทผู้บริหารสถานศึกษายุคไร้พรหมแดน,	ออนไลน์)

	 สรุปได้ว่า	 การบริหารจัดการสถานศึกษา	 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์	 ดังนั้น	 

ผูบ้รหิารสถานศึกษาคอืตัวแปรส�าคญัทีจ่ะท�าให้สถานศึกษาจดัการศึกษาให้บรรลวัุตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ 

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและสิ่งส�าคัญคือให้ผู้เรียนเป็นคนดี	คนเก่งและมีความสุข	 ด้วยแล้ว

น้ันไม่ใช่เร่ืองง่ายแต่นัน่แสดงถึงศกัยภาพอนัสงูส่งของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีจ่ะสามารถฟันฝ่าอปุสรรคเหล่า

นี้ไปได้
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7.  สรุป

 ผู้บริหารในยุคไร้พรหมแดน	จะต้องมีความรู้เชิงทฤษฎี	ความสามารถ	มีทักษะ	และประสบการณ์

ทางการบริหารการศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่	4	ด้าน	ดังนี้	

	 1.		 คุณลักษณะของผู้บริหารในยุคไร้พรหมแดน	ประกอบด้วย	 ความรู้ทางวิชาการ	 นักประกอบ

การ	นักริเริ่มสร้างสรรค์และประกอบการความสามารถด้านเทคโนโลยี	นักสร้างพลังและแรงบันดาลใจเชิง

บวก	ตัวแบบที่ดี	 และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้	 นอกจากนั้นแล้วสิ่งส�าคัญของผู้บริหารในยุคไร้พรหม

แดน	คอื	1)	ผูบ้รหิารต้องท�าความรูจั้กกับการเปลีย่นแปลง	2)	ผูบ้รหิารต้องสร้างการเปลีย่นแปลง	3)	ผูบ้รหิาร

ต้องเป็นตัวแทนความเปลี่ยนแปลง	 4)	 ปฏิรูป	 เป็นนักคิด	 นักพัฒนา	 ต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

5)ประชาธิปไตย	6)	ประสาน	7)	ประนีประนอม	8)	ประชาสัมพันธ์	และ	9)	ประชาสงเคราะห์

	 2.		 ทักษะส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษา	ประกอบด้วยทักษะต่าง	ๆ	ดังนี้	การคิดวิเคราะห์และการ

คิดสร้างสรรค์	การแก้ปัญหา	การสื่อสาร	การทางานเป็นทีมเทคโนโลยีและดิจิตอล	การตัดสินมุ่งผลสัมฤทธิ์	

และมนุษยสัมพันธ์

	 3.		 บทบาทหน้าที่ของผู ้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่	 ประกอบด้วย	 บทบาทในฐานะผู้น�า	 

ทางวชิาการบทบาทในฐานะผูร้กัษาระเบียบวนิยับทบาทในฐานะผูป้ระเมนิ	บทบาทในการทบทวนนโยบาย	

บทบาทในการการบรหิารหลกัสตูรและการสอน	บทบาทในการก�าหนดตารางการปฏบิตังิาน	บทบาทในการ

สร้างบรรยากาศและวฒันธรรมการเรยีนรู	้บทบาทในการส่งเสรมิการพฒันาครแูละบคุลากร	บทบาทในการ

ประชาสัมพันธ์	บาทบาทในการประสานสัมพันธ์กับชุมชน	และบทบาทในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

	 4.		 คุณธรรมและจริยธรรม	 ผู้บริหารสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารจัดการ	 

ซึ่งเป็นคุณธรรมท่ีมีอยู่ในตัวของผู้บริหารการน�าหลักธรรมมาปฏิบัติจนเป็นอุปนิสัยติดตัว	 ประกอบด้วย

คณุธรรมจริยธรรมส�าหรบัตนเอง	คุณธรรมจรยิธรรมเพือ่การปฏบัิติหน้าท่ีการบรหิาร	และคณุธรรมจรยิธรรม

ส�าหรับสังคม

8.  เอกสารอ้างอิง

บุญช่วย	สายราม.	(2557).	ทักษะผู้น�าองค์กรโรงเรียนศตวรรษที่ 21.	สืบค้นเมื่อวันที่	10	สิงหาคม	2560.	

จาก	https://www.gotoknow.org/posts/565807.	

ป	ร	ะ	ก	อ	บ	คุป	รัต	น์.	(	2552).	ผู้บริหาร ส ถ า น ศึก ษ า ชื่อ แ ล ะ ค ว า ม ห ม า ย . สืบค้นเมื่อวันที่	 

11	สิงหาคม	2560.	จาก	http://pracob.blogspot.com/2009/11/blog-post_1389.html.	

พระธรรมปิฎก.	(2546).	ธรรมนญูชวีติ. พมิพ์คร้ังที	่21.	กรงุเทพมหานคร	:	โรงพมิพ์บริษทัสหธรรมกิ	จ�ากัด.

รสสคุนธ์	มกรมณ.ี	(2555).	บทบาทผู้บรหิารสถานศึกษายคุไร้พรหมแดน.	สบืค้นเมือ่วนัที	่7	สงิหาคม	2560.	

จาก	http://www.academia.edu/4001681.	 

ศศริดา	แพงไทย.	(2559).	บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี	21.	วารสารวทิยาลยับณัฑิตเอเชีย. 

6	(1)	(มกราคม	–	มิถุนายน	2559),	7-11.	

ศิริวรรณ	 ฉัตรมณีรุ่งเรืองและ	 วรางคณา	 ทองนพคุณ.	 (2557).	ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ความท้าทาย

อนาคต.	เอกสารประกอบการอบรม.



ปีที่ 6 ฉบับที่  2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม - ธันวำคม 2560 215

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.	(2546).	ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 / ตอนที่ 52 ก. :	11	มิถุนายน.	

หน้า	1.

Derick	Meado	(2016).	The Role of the Principal in Schools.	แหล่งสืบค้น	:	http://teaching.

about.com/od/admin/tp/Role-Of-The-Principal.htm 

DoDEA	21(2014).	Instructional Leadership : Self-Assessment and Reflection Continuum.

Availablefrom:https://content.dodea.edu/teach_learn/professional_develop-

ment/21/docs/principals/self_assessment/self_assessment_instructional_leader-

ship.pdf


