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บทคัดยอ 

บทความน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือนําเสนอแนวคิดการบริหารการศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21 ให

เกิดการรับรู  และตระหนักถึงความสําคัญและจําเปนของการบริหารการศึกษาเ พ่ือการ

เปลี่ยนแปลง เปนการเปลี่ยนแปลงจากกระบวนทัศนเกาสําหรับศตวรรษท่ี 20 สูกระบวนทัศนใหม

สําหรับศตวรรษท่ี 21 แมจะเปนเรื่องยาก แตเสนทางในอนาคตก็คงตองมุงการบริหารเพ่ือการ

เปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ เชน ในเรื่องของศาสตรการสอน ลักษณะของหลักสูตร ภาพของ

โรงเรียนและหองเรียน นิยามของครูและของนักเรียน ทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 และ

อ่ืนๆ อีกหลายประการดังแสดงเปรียบเทียบใหเห็นในเน้ือหาของบทความ ซึ่งการบริหารการศึกษา

สําหรับศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีประสิทธิผล นักบริหารการศึกษาจะตองมีความคาดหวังสูง มองอนาคต

อยางมีวิสัยทัศน มีจิตมุงสรางสรรค ใหความสําคัญกับการเรียนรูวาเปนจุดมุงหมายพ้ืนฐานท่ีสําคัญ

ย่ิงกวาสิ่งอื่นใด มีภาวะผูนําแบบรวมมือ และสรางความต่ืนตัวทางปญญาใหโรงเรียนและหองเรียน

ท่ีมีรูปแบบการเรียนรูท่ียึดนักเรียนเปนศูนยกลาง  

คําสําคัญ: การบริหารการศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21, การบริหารเพ่ือการเปลี่ยนแปลง, ศตวรรษ

ท่ี 21 
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Abstract 

This article aims to introduce the concept of education administration for the 

21st century to achieve recognition and aware of the importance and necessity of 

education administration for change. The change from the old paradigm of the 

20th century to a new paradigm for the 21st century, although it is difficult. But in 

the future it would be geared to managing change in a variety of dimensions, such 

as the pedagogy of teaching, course features, the image of the school and 

classroom, the definition of teacher and student, the necessary skills for the 21st 

century, and many other dimensions presented in the article.. The education 

administration for the 21st century effectively the education administrators have 

to be high expectations., a future vision, creative mind, the focus is on learning 

basic aim is more important than anything else, cooperative leadership, and raise 

awareness of intellectual schools and classrooms with patterns based on student-

centered learning. 

Key words: Education administration for the 21st century, Administration for 

change, 21st century 

การบริหาร (administration) เปนคําท่ีสะทอนใหเห็นถึงการทําหนาท่ีเชิงนโยบาย เนนการ

กําหนดจุดมุงหมายและแนวนโยบายหลักๆ เนนการใชสมองการคิด เนนการตัดสินใจในภาพรวม

ขององคกร เปนการตัดสินใจท่ีเนนปจจัยภายนอก ท่ีคํานึงถึงความเห็นสาธารณะ นโยบายของรัฐ 

ปจจัยทางสังคม และอ่ืนๆ เนนทักษะเชิงมโนทัศน เนนความมีประสิทธิผล แตกตางจากคําวาการ

จัดการ (management) ซึ่งเปนคําท่ีสะทอนใหเห็นถึงการทําหนาท่ีเชิงปฏิบัติ เนนการนํานโยบาย

สูการปฏิบัติ  เนนการทํางานตรงกับวัตถุประสงค เนนการตัดสินใจในระดับหนวยปฏิบัติงาน เนน

การแกปญหาแบบจัดการ เนนทักษะเชิงเทคนิค เนนความมีประสิทธิภาพ (Othman, 2011; 

Bhojwani, 2012) ดังน้ัน เน้ือหาสาระท่ีจะเขียนถึงการบริหารการศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21 จะ

เปนเน้ือหาสาระท่ีจะชวยเสริมสรางวิสัยทัศนเพ่ือการทําหนาท่ีเชิงนโยบายไดอยางมีประสิทธิผล

ของนักบริหารการศึกษา หรือผูบริหารสถานศึกษา ตลอดจนผูเก่ียวของกับการศึกษา เปนเนื้อหา

สาระท่ีบางชวงเกิดจากการบูรณาการนานาทัศนะ และบางชวงเปนการอางอิงเฉพาะแหลง  
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จากการศึกษาทัศนะของ Churches (2008); Prenksy (2009); The Journal (2000); 

Eaton (2011); Waugh (2011); Heick (2012); Kamat (2012); Kay (2012); March (2012); 

Latham (n.d.); และ St George's College (n.d.) ตางเห็นตรงกันวา การบริหารการศึกษาใน

ปจจุบัน สวนใหญยังเปนไปตามกระบวนทัศนเกาสําหรับศตวรรษท่ี 20 การท่ีจะเปลี่ยนเปน

กระบวนทัศนใหมสําหรับศตวรรษท่ี 21 น้ันเปนเรื่องไมงาย เพราะแมในยามท่ีนึกถึงภาพการศึกษา

ก็ยังคงมองเห็นเปนภาพการศึกษาแบบเดิมๆ อยางท่ีเคยเปนมา อยางไรก็ตาม แมจะเปนเร่ืองยาก

แตก็คงตองมุงเปลี่ยนกระบวนทัศนเขาสูการศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21  ท่ีนักบริหารการศึกษา 

หรือผูบริหารสถานศึกษา ตลอดจนผูเกี่ยวของกับการศึกษา จะตองรับรูและเขาใจในสาระสําคัญ

บางประการดังน้ี 

ในศตวรรษท่ี 21 ศาสตรการสอน (pedagogy) จะตองมีการเปลี่ยนแปลงไปดวย จะตอง

สะทอนถึงวิธีการเรียนรูของผูเรียน จะตองสะทอนถึงโลกท่ีผูเรียนจะเดินทางเขาไปในอนาคต เปน

โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีการเชื่อมโยง มีการปรับเปลี่ยน และมีวิวัฒนาการ ดังน้ัน 

รูปแบบและวิธีสอนจะตองเนนการเรียนรูเพ่ือศตวรรษที่ 21 โดยคํานึงถึงหลักการสําคัญดังน้ี (1) 

สรางความรูคลองในการใชสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยี (technological, information and 

media fluencies) (2) คํานึงถึงบริบทท่ีเปนจริง (reality-based) (3) เปนสหวิทยาการ 

(interdisciplinary) (4) ยึดความรวมมือ (collaboration) (5) ยึดโครงงานเปนฐาน (project 

based learning) (6) ใชการแกปญหาเปนเครื่องมือสอน (uses problem solving as a 

teaching tool) (7) ประเมินโปรงใส (transparency) (8) พัฒนาทักษะการคิด (thinking skills) 

การใหการศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรูของบลูม (Bloom´s Taxonomy of Learning) ซึ่งมี

กระบวนการและวิธีการเรียนรูดังน้ี (1) กอนท่ีจะ understand ใน concept น้ันได ตอง 

remember เสียกอน (2) กอนท่ีจะ apply ใน concept น้ันได ตอง understand เสียกอน (3) 

กอนท่ีจะ analysis ได จะตอง apply เสียกอน (4) กอนท่ีจะ evaluate ได จะตอง analysis 

เสียกอน (5) กอนท่ีจะ create ได จะตอง remembered, understood, applied, analyzed, 

และ evaluated เสียกอน (creating หรือ synthesizing ใชแทนกันได) ในศตวรรษท่ี 21 จะเนน

ทักษะการเรียนรูข้ันท่ีสูงขึ้น (higher order learning skills) โดยเฉพาะทักษะการนําเอาความรู

ใหมไปใชอยางสรางสรรค (ability to use new knowledge in a creative way)  

ในศตวรรษท่ี 21 ลักษณะของหลักสูตรจะเปนหลักสูตรท่ีเนนคุณลักษณะเชิงวิพากษ 

(critical attributes) เชิงสหวิทยาการ (interdisciplinary) ยึดโครงงานเปนฐาน (project-
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based) ขับเคลื่อนดวยการวิจัย (research-driven) เชื่อมโยงทองถ่ินและชุมชนเขากับภาค 

ประเทศ ภูมิภาค และโลก ในบางโอกาสนักเรียนสามารถรวมมือ (collaboration) กับโครงงาน

ตาง ๆ ไดท่ัวโลก เปนหลักสูตรท่ีเนนทักษะการคิดขั้นสูง พหุปญญา เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย 

ความรูพ้ืนฐานเชิงพหุสําหรับศตวรรษท่ี 21 และการประเมินผลตามสภาพจริง รวมท้ังการเรียนรู

จากการใหบริการ (service)  

ในศตวรรษท่ี 21 ภาพของโรงเรียนจะเปลี่ยนจากการเปนสิ่งกอสราง เปนภาพของการเปน

ศูนยรวมประสาท (nerve centers) ท่ีไมจํากัดอยูแตในหองเรียน แตจะเชื่อมโยงครู นักเรียน และ

ชุมชนเขาสูขุมคลังแหงความรูท่ัวโลก  นิยามของครู (teacher) เปลี่ยนจากบทบาทพ้ืนฐานการเปน

ผูถายทอดหรือผูแจกจายสารสนเทศ (dispenser) ไปเปนผูออกแบบการเรียนรูใหกับนักเรียน  

ชวยใหนักเรียนไดเปลี่ยนสารสนเทศเปนความรู เปลี่ยนความรูเปนภูมิปญญา เนนการกอใหเกิด

ความรู (knowledge generation) โดยสรางวัฒนธรรมการสืบคน (culture of inquiry) นิยาม

ของผูเรียน (learner) เปลี่ยนการมองบุคคลในวัยเยาวท่ีตองเดินทางไปโรงเรียน ใชเวลาเรียนกับ

รายวิชา เพ่ือรับเกรด และสําเร็จการศึกษา เปนการมองผูเรียนในบริบทใหม คือ (1) กระตุนปลุก

เราใหผูเรียนเปนบุคคลเจาความคิดเจาปญญา (resourceful) ท่ียังคงมีการเรียนรูแมหลังเลิกเรียน

ในแตละวัน หรือแมพนจากวัยเรียนไปแลว (2) ใหความสําคัญกับความสนใจและชวยใหเรียนรู

เตรียมตัวสูโลกท่ีเปนจริง (3) กระตุนความอยากรูอยากเห็นเพ่ือเปนพ้ืนฐานการเรียนรูตลอดชีวิต 

(4) ใชหลักความยืดหยุนในวิธีการสอน  

ในศตวรรษท่ี  21 ภาพของหอง เรียนจะขยายกลายเปนชุมชนท่ีใหญ ข้ึน (greater 

community) นักเรียนมีคุณลักษณะเปนผูชี้นําตนเองได  (self-directed) มีการทํางานท้ังอยาง

เปนอิสระและอยางรวมมือกันคนอ่ืน หลักสูตรและการสอนจะมีลักษณะทาทายสําหรับนักเรียนทุก

คน และคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล หลักสูตรจะไมเนนการยึดตําราเปนตัวขับเคลื่อน 

(textbook-driven) หรือแบบแยกสวน (fragmented) ดังท่ีเคยเปนมาในศตวรรษท่ี 20 แตจะ

เปนหลักสูตรแบบยึดโครงงานและการบูรณาการ การสอนทักษะและเนื้อหาจะไมเปนจุดหมาย

ปลายทาง (as an end) เชนท่ีเคยเปนมา แตนักเรียนจะตองมีการเรียนรูผานการวิจัยและการ

ปฏิบัติในโครงงาน การเรียนรูจากตําราจะเปนเพียงสวนหน่ึงเทาน้ัน ความรู (knowledge) จะไม

หมายถึงการจดจําขอเท็จจริงหรือตัวเลข แตจะเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยและการปฏิบัติโดย

เชื่อมโยงกับความรูและประสบการณเกาท่ีมีอยู ทักษะและเน้ือหาท่ีไดรับจะเก่ียวของและมีความ

จําเปนตอการปฏิบัติในโครงงาน จะไมจบลงตรงท่ีการไดรับทักษะและเน้ือหาแลวเทาน้ัน การ
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ประเมินผลจะเปลี่ยนจากการประเมินความจําและความไมเก่ียวโยงกับความเขาใจตอการนําไป

ปฏิบัติไดจริง ไปเปนการประเมินท่ีผู ถูกประเมินมีสวนรวมในการประเมินตนเองดวย (self-

assessment) ทักษะท่ีคาดหวังสําหรับศตวรรษท่ี 21 ท่ีเรียนรูผานหลักสูตรท่ีเปนสหวิทยาการ 

บูรณาการ ยึดโครงงานเปนฐาน และอื่นๆ ดังกลาวจะเนนเรื่อง 1) ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

(learning and innovation skills) 2) ทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ทักษะ

สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี(information, media and technology skills) ท่ีคาดหวังจะให

เกิดข้ึนจากหลักความรวมมือ (collaboration) ในการทํางานเปนทีม การคิดเชิงวิพากษ (critical 

thinking) ในปญหาท่ีซับซอน การนําเสนอดวยวาจาและดวยการเขียน การใชเทคโนโลยี ความ

เปนพลเมืองดี การฝกปฏิบัติอาชีพ การวิจัย และการปฏิบัติสิ่งตางๆ ท่ีกลาวมาขางตน 

ในศตวรรษท่ี 21 การใหการศึกษาจะเนนการพัฒนาเด็กแบบองครวม (whole child) ให

เปนคนเต็มคน (whole person) เนนพัฒนาทักษะเพ่ือความอยูรอดอยางนอยในเจ็ดประการตาม

ทัศนะของ Tony Wagner ท่ีเขียนในหนังสือ The Global Achievement Gap คือ (1) ทักษะ

การคิดสรางสรรคและการแกปญหา (2) ทักษะการทํางานรวมกันผานเครือขายและการนําผูอ่ืน

โดยอิทธิพล (3) ทักษะความคลองแคลวและสามารถปรับตัว (3) ทักษะการริเร่ิม และการเปน

ผูประกอบการกลาคิดกลาทํา (4) ทักษะการสื่อสารโดยการพูดและการเขียนท่ีมีประสิทธิผล (5) 

ทักษะการเขาถึงและการวิเคราะหสารสนเทศ (6) ทักษะความเปนผูอยากรูอยากเห็นและมี

จินตนาการ 

ในศตวรรษท่ี 21 การบริหารการศึกษาจะตองมุงการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน ดังทัศนะ

ของ Tirto (2010) ท่ีกลาววา ในปจจุบัน นักเรียนอาศัยอยูในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีพลังขับทางเทคโนโลยี แตเรายังไมสามารถขับเคลื่อนการจัด

การศึกษาของเราในรูปแบบศตวรรษท่ี 20 เขาสูรูปแบบใหมสําหรับศตวรรษท่ี 21 ที่ตองนิยามคํา

วา การศึกษา โรงเรียน หลักสูตร ครู และผูเรียน กันเสียใหม เพ่ือใหการออกแบบการศึกษา

สําหรับอนาคตประสบผลสําเร็จ ซึ่งตารางขางลาง จะแสดงถึงลักษณะท่ีแตกตางกันในแงมุมตางๆ 

ของการบริหารการศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน จากกระบวนทัศนเกาสําหรับ

ศตวรรษท่ี 20 เปนกระบวนทัศนใหมสําหรับศตวรรษท่ี 21 
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กระบวนทัศนสําหรับศตวรรษที่ 20 กระบวนทัศนสําหรับศตวรรษที่ 21 

o ใชหนังสือเปนเครื่องมือ o ใชเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือ 

o ขับเคลื่อนดวยตํารา o หองสมุดอิเลคทรอนิคสขับเคลื่อนดวยวิจัย 

o หองเรียนเปนโลก o โลกเปนหองเรียน 

o เนนฟงคนอ่ืนพูด (ผูเรียนรอรับการ

กระทํา) 

o เนนการต้ังคําถาม (ผูเรียนเปนผูกระทํา) 

o เรียนตามชั้นตามวัย o เรียนเพ่ือพัฒนาตอเน่ือง 

o มุงสําเร็จการศึกษา o มุงเรียนรูตลอดชีวิต 

o เปนผูเรียนที่คงแกเรียน o เปนผูเรียนที่ชี้นําตนเอง 

o ยึดเวลา o ยึดผลลัพธ 

o ทดสอบมาตรฐาน o ประเมินผลการปฏิบัติ 

o ปทัสถานของหองเรียนหรือชั้นเรียน o ปทัสถานของโลก 

o เนนทองจําขอเท็จจริงท่ีเปนนามธรรม o เนนกระบวนการแกปญหา 

o เปนขอเท็จจริงท่ีแปลกแยกจากชีวิต

จริง 

o ความเชื่อมโยงกับชีวิตจริงท่ีจับตองได 

o เนนทักษะการอาน o เนนทักษะการสื่อสารโดยสื่อท่ีหลากหลาย 

o เรียนรูอยางเปนปรปกษ o เรียนรูอยางรวมมือ 

o แขงขันกับเพ่ือนรวมชั้น o รวมมือกับชุมชนผูเรียน 

o ครูเปนผูถายทอดความรู o ครูเปนผูเรียนรูรวม พ่ีเลี้ยง และอํานวย

สะดวก 

o มีปญหาเชิงวินัย ไมไววางใจกัน ไมมี

การจูงใจนักเรียน 

o ไมมีปญหาเชิงวินัย ครูและนักเรียนไววางใจ 

กันในฐานะผูเรียนรูรวม มีการจูงใจนักเรียน

สูง 

o ละเลยตอความหลากหลายของ

นักเรียน 

o ใหความสําคัญตอความหลากหลายของ

นักเรียน 

o หลักสูตรแยกสวน o หลักสูตรบูรณาการและสหวิทยาการ 

o หลักสูตรหรือโรงเรียนไมเก่ียวของ

หรือไมมีความหมายตอนักเรียน 

o หลักสูตรใสใจตอความสนใจ 

ประสบการณ ความเปนเลิศ หรือโลกท่ี

เปนจริง 
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o สิ่งพิมพเปนพาหะในการเรียนและการ

ประเมิน 

o ใชการปฏิบัติ โครงงาน และสื่อท่ี

หลากหลายเพ่ือการเรียนรูและการ

ประเมิน 

o คํานึงถึงความสะดวกของการบริหาร o คํานึงถึงความสะดวกตอการเรียนรูของ

นักเรียน 

o หองเรียนสี่เหลี่ยม o หองเรียนในโลกท่ีเปนจริง ไมมีกําแพง 

แยกตามกลุมสนใจหรือกลุมงาน 

o เรียนรวมกันเปนกลุม o คํานึงถึงเปาหมายการเรียนรูแตละบุคคล 

 

การท่ีจะเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนดังกลาว นักบริหารการศึกษา หรือผูบริหารสถานศึกษา 

ตลอดจนผูเก่ียวของกับการศึกษา จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนะในกระบวนทัศนเสียกอน จาก

กระบวนทัศนด้ังเดิม (tradition paradigm) ไปสูกระบวนทัศนใหม (new paradigm) ท่ีใหโลก

ของนักเรียนและโลกความเปนจริงเปนศูนยกลางของกระบวนการเรียนรู  เปนการเรียนรูท่ีไปไกล

กวาการไดรับความรูแบบงายๆ ไปสูการเนนพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะการ

แกปญหา ทักษะองคการ ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวัตกรรม ความสรางสรรค ทักษะ

การสื่อสาร ทักษะและคานิยมทางเทคโนโลยี ความเชื่อมั่นตนเอง ความยืดหยุน การจูงใจตนเอง 

และความตระหนักในสภาพแวดลอม และเหนืออ่ืนใด คือ ความสามารถใชความรูอยางสรางสรรค 

(ability to handle knowledge effectively in order to use it creatively) ท่ีถือเปนทักษะ

ท่ีสําคัญจําเปนสําหรับการเปนนักเรียนในศตวรรษท่ี 21  

การบริหารการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 จะตองมีนักบริหารการศึกษา หรือผูบริหาร

สถานศึกษา ตลอดจนผูเกี่ยวของกับการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะสําคัญ ดังน้ี เชน (1) มีความคาดหวัง

สูง (high expectations) มีวิสัยทัศนจะมุงความสําเร็จของนักเรียนทุกคนและจะใชความพยายาม

เพ่ือใหบรรลุผลในความเชื่อน้ัน นักเรียนจะถูกทาทายดวยหลักสูตรท่ีมีลักษณะเขมงวด (rigorous 

curriculum) ไดรับการสนับสนุนอยางเต็มท่ีเพ่ือความกาวหนาหรือกับรายวิชาท่ีไมคุนเคย การมุง

ศึกษาในระดับวิทยาลัยและการศึกษาตอเน่ืองอยางจริงจัง (2) ใหความสําคัญกับจุดมุงหมาย

พ้ืนฐาน (a focus on the fundamentals) วาสถานศึกษาเปนแหลงการเรียนรู การเรียนรู 

(learning) จึงเปนจุดมุงหมายพ้ืนฐาน เปนจุดมุงหมายท่ีสําคัญย่ิงกวาสิ่งอ่ืนใด  ทุกสิ่งทุกอยางจึง

มุงการบรรลุจุดมุงหมายนั้น (3) ความสามารถพิเศษในการแกปญหาแบบรวมมือ (a talent for 
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collaborative problem solving) ความรวมมือนําไปสูการสรางนวัตกรรมใหมๆ และ

ความสําเร็จ ผูนําสถานศึกษาท่ีฉลาดจะสรางความเปนหุนสวนใหเกิดข้ึนในทุกระดับของโรงเรียน

เพ่ือรวมมือกันแกปญหาและแสวงหาทางเลือกใหมๆ มาใช (4) มีจิตมุงสรางสรรค (an inventive 

mind) ใหความสําคัญกับเทคโนโลยีและนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ มาใชท้ังในการเรียนรูของนักเรียน 

การพัฒนาหลักสูตร การประเมินผล การงบประมาณ และอ่ืนๆ จนกลาวไดวา เปนผูนําในแถวหนา

ในเรื่องเทคโนโลย ี(5) ความสามารถในการแปลความขอมูล (the ability to read data's story) 

ผูนําสถานศึกษาตองรูคุณคาของขอมูลท่ีดีและนํามาใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  สามารถวิเคราะห

ขอมูลไดรวดเร็ว นําสูการปฏิบัติและประเมินผลเพ่ือวัดผลสําเร็จ (6) ความสามารถในการบริหาร

เวลาและความใสใจ (a gift for directing time and attention) ผูนําสถานศึกษาในปจจุบันและ

ในอนาคตจําเปนตองมีการบริหารเวลา (time management) และการมอบอํานาจ 

(delegation) เนื่องจากโรงเรียนมีภารกิจมากมาย ท้ังงบประมาณ บุคลากร นักเรียนและ

ครอบครัว การพัฒนาวิชาชีพ เทคโนโลยี และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงทุกกรณีตองทําดวยใจรัก (with 

heart) ท่ีมุงสูความสําเร็จของผูเรียน (Crawford, n.d.) 

นอกจากน้ัน การบริหารการศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21 ยังตองการภาวะผูนําแบบรวมมือ 

(corporate leadership) มากกวาแบบใชอํานาจหรือการบังคับ ผูนําจะตองใหการศึกษาและ

สรางแรงบันดาลใจใหกับผูตาม และเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเทคโนโลยีและการ

สื่อสาร ผูนําในปจจุบันและอนาคตจะตองพัฒนาทัศนคติใหมๆ ใหเกิดข้ึน ดังนี้ดวย คือ (1) 

ทันสมัย (modernization) มองอนาคตอยางมีวิสัยทัศน (2) มีสัมพันธภาพ (relationships) สราง

มิตรภาพท่ีเขมแข็งและย่ังยืน (3) ปรับตัว (adaptability) ตอบสนองความไมแนนอนไดรวดเร็ว (4) 

มุงม่ัน (assertiveness)  เขาใจความขัดแยง จัดการดวยสมอง (5) สรางแรงบันดาลใจ 

(inspiration) ไมบังคับแตจูงใจสรางแรงบันดาลใจ (6) ทะเยอทะยาน (aspiration) มุงสราง

ความสําเร็จ  (7) โปรงใส (transparency)  สรางความไววางใจใหเกิดขึ้น (8) เปนพ่ีเลี้ยง 

(mentoring) เปนพ่ีเลี้ยงมากกวาเปนผูสอน (9) ซ่ือสัตย จริงใจ (honesty)  ไมโกหกหลอกลวง 

(10) มีพันธะรับผิดชอบ (accountability) คํานึงถึงคําม่ันสัญญาคํานึงถึงความสําเร็จหรือลมเหลว 

ปรับทิศทางหากไมถูกตองหรือไมบรรลุผล (Victor, n.d.)  

สุดทาย การบริหารการศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21 นอกจากการเปลี่ยนแปลงในกระบวน

ทัศนแลว มีสิ่งที่จะคํานึงถึงอยูเสมอคือ สภาพของโรงเรียนและหองเรียนท่ีมีสภาพตื่นตัวทาง

ปญญา (intellectually active places) เปนโรงเรียนและหองเรียนท่ีมีรูปแบบการเรียนรูท่ียึด
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นักเรียนเปนศูนยกลาง ดังนี้ (1) นักเรียนเปนผูต้ังคําถาม ต้ังประเด็น กําหนดปญหา โดยถือวา

คําถามท่ีย่ิงใหญ (great questions) เปนคําถามท่ีมาจากตัวนักเรียน ไมถูกชี้นําหรือชี้น้ิวใหถาม

หรือบังคับตั้งประเด็น (2) คําถามดีมีความหมายตอคําตอบ (questions are valued over 

answers) หากมีคําถามดีๆ จะนําไปสูการเรียนรูท่ีดีๆ (3) ความคิด (คําตอบ) มาจากหลากหลาย

แหลง ท้ังจากตัวครูและจากแหลงอื่นๆ ดวย เชน จากชุมชน จากผูเชี่ยวชาญภายนอกหรือแมแต

จากตัวนักเรียนเอง (4) ออกแบบใชวิธีการสอนเพ่ือการเรียนรูท่ีหลากหลายเชน แบบสืบคน 

(inquiry) แบบโครงงาน (project-based) แบบสอนตนเอง (direct instruction) แบบเพ่ือนกับ

เพ่ือน (peer-to-peer) แบบโรงเรียนกับโรงเรียน (school-to-school) แบบอีเลิรนนิ่ง (e-

learning) แบบเคลื่อนท่ี (mobile) แบบหองเรียนกลับหัว (flipped classroom) และอื่นๆ อีก

มากมาย (5) เปลี่ยนสภาพจากหองเรียนท่ีไมมีความหมายเปนชุมชนการเรียนรูตามสภาพจริง (6) 

เปนการเรียนรูแบบสวนบุคคล (personalized) ซึ่ งนักเรียนมีสวนรวมกับครูในการกําหนด

จุดมุงหมาย เน้ือหา วิธีการ และการประเมินผลการเรียนรูของตนเอง ซึ่งครูควรคํานึงถึงการใช

เกณฑท่ีหลากหลายไมประเมินเฉพาะผลลัพธ แตประเมินความสนใจ ความพรอมสําหรับเนื้อหา 

และอ่ืนๆ ดวย (7) เปนการประเมินผลท่ีตอเน่ือง ตามสภาพจริง โปรงใส และไมเปนการลงโทษ

เปนการประเมินท่ีสามารถแยก “good students” จาก “good thinkers” ได (8) เกณฑวัด

ความสําเร็จมีความสมดุลและโปรงใส ไมควรใหนักเรียนคาดเดากันวา “ความสําเร็จ” ท่ีคาดหวัง

คืออะไร และไมควรเนนแตเร่ือง “การมีสวนรวม” ในการประเมินผลลัพธ ทัศนคติ หรืออ่ืนๆ 

เทาน้ัน แตใหคํานึงถึงการประเมินสิ่งท่ีมีความหมายตอตัวนักเรียนเปนสําคัญ ไมใชมีความหมายตอ

ตัวครู หรือตอเพ่ือนครู หรือตอสิ่งท่ีผูเชี่ยวชาญเขียนไวในตํารา (9) สรางนิสัยการเรียนรูอยาง

ตอเน่ือง (10) ใหโอกาสปฏิบัติ เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงความเขาใจในเน้ือหา  
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