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กรณีศึกษา



การบริหาร

Sergiovanni (1992) การบริหารคือกระบวนการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

วิโรจน์  สารรัตนะ (2546) กล่าวถึงการบริหารว่าเป็น
กระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์การโดยอาศัย
หลักการในการบริหารอย่างน้อย 4 ประการคือการวางแผนการจัด
องค์การการน าและการควบคุมซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีผู้บริหารเป็น
ผู้รับผิดชอบที่จะให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

สรุปได้ว่าการบริหารเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมที่บุคคล
หลายคนร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีระบบระเบียบกฎเกณฑ์โดยใช้
ทรัพยากรและเทคนิคต่างๆอย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ร่วมกัน



การบริหาร

การศึกษา

ภาวิตา  ธาราศรีสุทธิ์ และวิบูลย์  โตวณะบุตร (2542) 
กล่าวถึงการบริหารการศึกษาไว้ว่าหมายถึงกิจกรรมต่างๆที่บุคคลหลาย
คนร่วมกันด าเนินการเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน

ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2545) ได้ให้ความหมายของ
การศึกษาไว้ว่าการบริหารการศึกษาหมายถึงกระบวนการบริหาร
จัดการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และ
ปัจจัยเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต



การบริหาร

การศึกษา 

(ต่อ)

สรุปได้ว่าการบริหารการศึกษาเป็นกระบวนการหรือ
กิจกรรมที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีระบบระเบียบ
กฎเกณฑ์มีการประสานความร่วมมือกันภายในองค์การโดยใช้ทรัพยากร
และเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ร่วมกันเป็นการด าเนินงานอย่างเป็นระบบระเบียบโดยใช้ปัจจัยหรือ
ทรัพยากรการบริหารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้



การบริหาร

หน่วยงาน

การศึกษา

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ให้ความหมายของหน่วยงานการศึกษา 
ว่าหมายถึง สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงาน
การศึกษานอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามประกาศกระทรวงหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก าหนด



การบริหาร

หน่วยงาน

การศึกษา 

(ต่อ)

พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
กล่าวว่า “ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่
รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอก สถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาขึ้นไป และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 วันที่ 
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ



และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
2. การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา ก ากับตรวจสอบ ติดตาม
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน หน่วยงาน องค์กรเพื่อจัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 วันที่ 
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดังต่อไปนี้

1. กลุ่มอ านวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
10. กลุ่มกฎหมายและคดี
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เขตพื้นที่การศึกษา 

วัตถุประสงค์ของ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

หลักการจัดการการศึกษาแนวคิดการจัดการ
การศึกษา

การจัดการศึกษา
แบบเขตพื้นที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นองค์กร
ทางการศึกษาที่รองรับการ กระจายอ านาจ

การบริหาร

ทิศทางในอนาคต
เมื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความ
พร้อมในการจัด 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อให้เกิดการจัด
การศึกษาที่เป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

เพื่อให้เกิดการจัด
การศึกษาที่ให้บุคคล
มีสิทธิและโอกาส

เสมอกัน

เอกภาพ

กระจายอ านาจ

ความยืดหยุ่น

การตรวจสอบและ
ถ่วงดุล

การมีส่วนร่วม

การบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์

การบริหารจัดการท่ีดี

ความเป็นวิชาชีพ

การประกันคุณภาพ
การศึกษา

การระดมทรัพยากร

การบูรณาการ 
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เขตพื้นที่การศึกษา (ต่อ) 

เป้าหมายการจัดการการศึกษา ยุทธศาสตร์การน าการจัดการ
การศึกษา

ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี อย่าง
มี คุณภาพ เสมอภาค และไม่เก็บ

ค่าใช้จ่าย การท างานแบบเครือข่าย
และการมีส่วนร่วม 

ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมอย่างเท่า
เทียมและมีคุณภาพ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่
การศึกษาทุกแห่งได้รับการส่งเสริม

การประสานงาน 

การแข่งขันและการประกัน
คุณภาพ 

การใช้เทคโนโลยีและ    
การสื่อสาร 

การประชาสัมพันธ์ 

การท างานที่เน้นคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์กร 



การบริหารหน่วยงานการศึกษา เป็นการบริหารโดย
ผู้บริหารการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมที่บุคคลหลาย
คนร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีระบบระเบียบกฎเกณฑ์มีการประสาน
ความร่วมมือกันภายในองค์การตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป 
โดยใช้ทรัพยากรและเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ร่วมกันเป็นการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
ระเบียบโดยใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรการบริหารเ พ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้



“การบรหิาร

หน่วยงาน

ทาง

การศกึษา

อย่างมอื

อาชพี

“มืออาชีพ” หรือ “Professional”  มีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
ต้องเป็นคนที่ยังชีพด้วยงานนั้น คือ ต้องมีรายได้หลักจากการงานใน
วิชาชีพที่ท า และทุ่มเทเวลาให้กับงานในอาชีพนั้นจริง ๆ ต้องมีการศึกษา
และอบรม เพื่อให้มีความรู้ มีศาสตร์ มีหลักการ มีทฤษฎี มีการวิจัยค้น 
จนรู้ชัดและรู้จริง และมีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ต้องน าศาสตร์
ไปใช้ในการบริหาร  มีการฝึกฝนอย่างจริงจังในอาชีพนั้น ๆ จริง ๆ จน
เกิดความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ที่มากพอ ต้องมีการรับรองมาตรฐาน
แห่งวิชาชีพ



“การบรหิาร

หน่วยงาน

ทาง

การศกึษา

อย่างมอื

อาชพี(ตอ่)

นักบริหารมืออาชีพคือ ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ในการบริหาร มีผลงานที่ประสบความส าเร็จจนเป็น
หลักประกันถึงความเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
จนเป็นที่ยอมรับ" ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จในการบริหารอย่างมืออาชีพ
จ านวนมากพบว่าผู้บริหารเหล่านั้นจะมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติท่ีโดดเด่น



“
คุณสมบัติ

ผู้บริหารมืออาชีพ

มีบุคลิกภาพที่ดี 
Personality

มีความรู้ดี 
Knowledge มีวิสัยทัศน์ 

Vision 

มีภาวะผู้น า 
Leadership 

มีมนุษยสัมพันธ์ 

Human 
relationship 



“
คุณสมบัติ

ผู้บริหารมืออาชีพ 
(ต่อ)

เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

chief change 
officer

มีคุณธรรมจริยธรรม 
Moral & Ethics  . มีความสามารถ

พิเศษรอบด้าน 
Talent

บริหารจัดการดี 

Administration 
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เกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภา
คุรสุภา (2540) ได้ออกประกาศเกณฑ์มาตรฐานการบริหารการศึกษาของคุรุสภา 12 เกณฑ์ ดังนี้
1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา
2. ต้องตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร  ผู้เรียน  และชุมชน
3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติตาม  ได้เต็มศักยภาพ
4. พัฒนาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
5. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ
6. ปฏิบัติงานขององค์กรโดยเน้นผลถาวร
7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
8. ปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างที่ดี
9. ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์
10. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
11. เป็นผู้น าและสร้างผู้น า
12. สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์



สาระความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
1. หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา  
2. นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
3. การบริหารจัดการการศึกษา
4. การบริหารทรัพยากร
5. การประกันคุณภาพการศึกษา
6. การนิเทศการศึกษา
8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. การวิจัยทางการศึกษา
10. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหารการศึกษา 



มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษาต้อง มีประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้
1. มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการสอน  มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี  หรือ
2. มีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. มีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษาที่ไม่ต่ ากว่าระดับกองหรือเทียบเท่ากอง 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
4. มีประสบการณ์ในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด

กระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศและการบริหารการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
5. มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน และมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือ

ผู้บริหารการศึกษาหรือ บุคลากรทางการศึกษาอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนการนิเทศและการบริหารการศึกษา  รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี



มาตรฐานการปฏิบัติงานผู้บริหารการศึกษา 12มาตรฐาน  ได้แก่                        
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัตกิิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา  
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากรผู้เรียน และชุมชน                     
มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ                       
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง                            
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ             
มาตรฐานที่ 6 ปฏิบัติงานขององค์กรโดยเน้นผลถาวร                                  
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ                       
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี                                         
มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์                              
มาตรฐานที่ 10 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา                                   
มาตรฐานที่ 11 เป็นผู้น าและสร้างผู้น า       
มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์



จรรยาบรรณผู้บริหารการศึกษา 9 ประการ
จรรยาบรรณต่อตนเอง
1. ผู้บริหารการศึกษา  ต้องมีวินัยในตนเอง  พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  บุคลิกภาพ  และวิสัยทัศน์  ให้ทัน

ต่อการพัฒนาทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอยู่เสมอ
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
2. ผู้บริหารการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

วิชาชีพ
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
3. ผู้บริหารการศึกษา ต้องรัก  เมตตา  เอาใจใส่  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  ให้ก าลังใจแก่ศิษย์และ

ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
4. ผู้บริหารการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ทักษะ  และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ

ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
5. ผู้บริหารการศึกษา ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ทั้งทางกาย  วาจา  และจิตใจ



จรรยาบรรณผู้บริหารการศึกษา 9 ประการ(ต่อ)
6. ผู้บริหารการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย  สติปัญญา จิตใจ  อารมณ์  

และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ
7. ผู้บริหารการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค  โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จาก

การใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
8. ผู้บริหารการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้าง

ความสามัคคีในหมู่คณะ
จรรยาบรรณต่อสังคม
9. ผู้บริหารสถานศึกษา  พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  

ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  สิ่งแวดล้อม  รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข



“ผู้บรหิารหน่วยงาน

การศึกษามอือาชีพ

ผู้บริหารมืออาชีพต้องใช้กระบวนการบริหาร 
รวมทั้งต้องมีวิสัยทัศน์มีกลยุทธ์ที่สามารถเปลี่ยนวิกฤติให้เป็น
โอกาสอยู่เสมอนอกจากนี้  ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
การสรรหาและเตรียมความพร้อมทุกด้านให้กับผู้บริหารมือ
อาชีพก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง  มีการพัฒนาระหว่างประจ าการ  
และมีการประเมินผลงานเพื่อปรับปรุงตลอดเวลา



“งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง

กานต์ บุญศิริ และพจนารถ พรเจริญวิโรจน์ (2557) ได้ศึกษาภาวะผู้น ากับ

การเป็นนักบริหารการศึกษา  มืออาชีพ พบว่า ในการบริหารจัดการองค์กรโดยเฉพาะ
หน่วยงานทางการศึกษานั้น ปัจจัยหนึ่งที่จะ ท าให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน
ภายในองค์กรคือ การมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการมีภาวะผู้น าของผู้บริหารที่จะ สามารถน าพาองค์กรให้มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
เพื่ อร่ วมกันปฏิบัติ งาน และน า ไปสู่  เป้ าหมายที่ ตั้ ง ไว้ร่ วมกันได้ ดังนั้นผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาจึง จ าเป็นต้องมีความเป็นนัก บริหารมืออาชีพ (Professional Focus) 
บริหารจัดการสถาบันการศึกษาโดยใช้ศาสตร์และ ศิลป์ มีภาวะผู้น าสูง เป็นผู้ชี้น าทาง
ความคิดไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง เป็น ผู้น า   ที่กล้าคิด กล้าน า กล้าท า 
และกล้าเปลี่ยนแปลง อีกทั้งต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารองค์กรควบคู่กันไปด้วย



“งานวิจยัที่

เกี่ยวข้อง

(ต่อ)

ภารดี อนันต์นาวี (2549) ศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการเขตพื้นที่

การศึกษา และบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่ดีของส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา ภาคตะวันออก พบว่า ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
ตาม มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความ 
ช านาญการในการประกอบอาชีพ ทั้งความช านาญเฉพาะด้าน และความช านาญ ตามระดับ 
คุณภาพของมาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความสามารถ และความช านาญ เพียง 
พอที่จะด ารงสถานภาพของการเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพได้โดยมีความรู้หลัก และ กระบวนการ
บริหารการศึกษา นโยบายและการวางแผนการศึกษาการบริหารจัดการ การศึกษา การบริหาร
ทรัพยากรการประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษาการ พัฒนาหลักสูตร การบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย ทางการศึกษา และ คุณธรรมจริยธรรม ส าหรับ 
ผู้บริหารการศึกษา อีกทั้งได้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการ บริหารการศึกษาตามที่
คณะกรรมการ คุรุสภารับรอง เพ่ือสามารถบริหารจัดการ ได้อย่างมีคุณภาพ



“งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

(ต่อ)

พิณสุดา  สิรธรังศรี (2547) ศึกษา ผู้น าการจัดการการศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษา พบว่า การจัดการการศึกษาแบบเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการจัดการการศึกษา ใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รองรับการกระจายอ านาจจากรัฐทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารบุคคล และบริหารทั่วไป ที่เชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน สถานศึกษา 
และศูนย์การเรียนต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและมาตรฐาน ที่ ผู้เรียนและ
ประชาชนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม  มีคุณภาพ  ที่ผู้บริหาร จ้าเป็นต้องใช้
ภาวะผู้น้าทั้งด้านคุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหาร ทั้งด้านวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาการ ทักษะการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูล การค านึงถึงเป้าหมาย การ ยอมรับและ
เป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง ในยุคโลกาภิ
วัตน์ที่ใช้ความรู้เป็นฐานของการแข่งขันและพัฒนา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ บริหารงานด้วย
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ การใช้มนุษยสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย การยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง  การรู้จักใช้และน้าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ การบริหาร
จัดการ การรู้จักใช้แรงจูงใจ มียุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ ทั้งการประชาสัมพันธ์ การ
สร้างเครือข่าย การประสานร่วมมือ รู้จักการการแบ่งปันอ านาจ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง



“กรณีศึกษา

คณะตรวจราชการ สพฐ.ลงพ้ืนที่ตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียน การสอนทางไกล



“กรณีศึกษา

ผอ.สพม.1 ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการเรียน การสอนออนไลน์ ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร



นักบริหารการศึกษามืออาชีพ  จะมีความหมายที่แตกต่างไปจาก นักบริหารมืออาชีพ 
(Professional  manager)  ซึ่งอาจเป็นเพราะวัฒนธรรมความเป็นมาของการเข้าสู่งานบริหาร
ทางด้านการศึกษามีความแตกต่างกัน  ผู้บริหารการศึกษาเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากนัก
การศึกษาหรือนักวิชาการที่มีความรู้  ความสามารถ  และความช านาญการในการจัดการเรียนรู้มา
ก่อน  แต่โดยหลักบริหารทั่วไปนั้น   ผู้บริหารทุกอาชีพจ าเป็นต้องรู้ศาสตร์และมีศิลปะในการ
บริหารด้านการวางแผนงาน  งบประมาณ  และทรัพยากรของสถานศึกษา  ซึ่งรวมไปถึง
บุคลากรด้วย  ดังนั้น  การเข้าสู่การเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพจึงต้องเรียนรู้ทั้งหลักการ
และงานด้านการบริหาร  ตลอดจนทักษะของความเป็นผู้น าทางการศึกษา  ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที่
ต้องเพ่ิมเติมจากความช านาญการที่มีอยู่เดิม



ขอบคุณครับ


