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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้ เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาในภาวะปกติใหม่ โดยใช้แนวคิด

ของภาวะผู้นำาเชิงสร้างสรรค์ ความปกติใหม่ และการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ของความปกติใหม่ เป็นกรอบสำาหรับการนำาเสนอ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งถือเป็นระดับ
หน่วยปฏิบัติที่จะสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง โดยที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะ
ต้องเป็นผู้แสดงพฤติกรรมด้านภาวะผู้นำาในเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการต่างๆ ให้เกิดรูปธรรม 
ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมทั้งจะต้องบูรณาการนำาแนวนโยบายของภาครัฐ
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งถือเป็นความปกติใหม่ของการบริหารสถานศึกษา บนความท้าทายของ 
ผู้บริหารท่ีจะต้องใช้ภาวะผูน้ำาเชิงสรา้งสรรค์มาประยกุตใ์ช้ในการแก้ไขปญัหาตา่งๆ เพ่ือพฒันานกัเรยีนให้
เตม็ศกัยภาพภายใตส้ถานการณแ์ละขอ้จำากดั พรอ้มทัง้ปรบัวธิกีารจดัการเรยีนรูใ้หเ้ขา้กับความปกตใิหม ่
ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร การจัดรูปแบบการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษาวิถีใหม่ การพัฒนาครู 
รวมถึงการรับฟังเสียงสะท้อนจากครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และการบริหารจัดการทรัพยากรตาม
ลำาดับความสำาคัญใหม่ 

คำ�สำ�คัญ:  ภาวะผู้นำาเชิงสร้างสรรค์ ความปกติใหม่ การบริหารสถานศึกษา

Abstract
This academic article was about the administration of educational institutions in the 

new normal by using the concept of creative leadership, the new normal, and educational  
management be concordant with the situation of the new normal as a framework of  
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presentation for the School administrators, who were regarded as the practical unit level, will 
truly reflect the quality of education. Particularly the school administrators have to perform 
creative leadership in various ways to create concrete in maintaining the quality and standards 
of education, and must integrate the government’s policies under preventive measures of 
the coronavirus disease 2019 (COVID-19) epidemic have been strictly implemented, be 
concordant with the context of educational institutions, which is a new normal of educational 
institution administration. It’s a challenge for administrators that must use creative leadership 
to apply in solving problems to fulfill students’ potential under circumstances and limitations 
as well as adjusting learning management methods to suit the new normal, whether the 
curriculums, teaching formats, educational evaluation as a new approaching, and teacher 
development, including listen to feedback from teachers, parents, students, communities, 
and resources management in order of priorities.
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บทนำา
การศึกษาเป็นเครื่องมือสำาคัญในการ

สร้างคน สร้างสังคม สร้างชาติ และทำาให้ผู้คน
ดำารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขใน
กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษ
ที ่21 สว่นสำาคญัทีจ่ะทำาใหก้ารจัดการศกึษาบรรลุ
เป้าหมายน้ัน คือ ผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้อง
บรหิารจัดการศกึษาให้เกดิประสทิธผิล สามารถนำา
ไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีมคีณุค่า และมคีวามจำาเปน็
ตอ่การนำาองคก์รก้าวไปสูอ่นาคตทีดี่ย่ิงขึน้กวา่เดิม 
ฉะนัน้ผูน้ำาทีม่ปีระสทิธภิาพจงึจำาเป็นตอ้งมทีกัษะ
เชิงสร้างสรรค์เพื่อการตัดสินใจที่ดีอันจะนำาความ
คิดสู่การปฏิบัติ การชักจูงคนอื่นให้เห็นคุณค่า
ของความคิด และทำาให้มั่นใจได้ว่าความคิดนั้น
ตอบสนองต่อเป้าหมายของส่วนรวม (สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 ; Sternberg, 
2007 อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2557: 90 ; 
รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556: 36) 

ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันจำาเป็น
ต้องมีความเป็นผู้นำาในรูปแบบใหม่ มีวิสัยทัศน์
สามารถมองไปในอนาคตอยา่งสรา้งสรรค ์มคีวาม
สามารถในการจงูใจ กระตุน้ สนบัสนนุใหบ้คุลากร
กล้าคิดในเชิงสร้างสรรค์ มีความสามารถในการ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณต์า่งๆ สามารถเผชญิ
กบัสถานการณท์ีซ่บัซอ้นและแกไ้ขปญัหาตา่งๆ ได้
อย่างสร้างสรรค์ (ธนาภรณ์ นีลพัทธนันท์, 2562: 
2 ; สุรศักดิ์ เล็กวงษ์, 2563) โดยเฉพาะการ
บริหารสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การระบาด 
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมี 
นโยบายและแนวปฏบิตัติา่งๆ จากภาครฐัมากมาย 
บางเรื่องเป็นข้อจำากัดและเป็นความปกติใหม่ของ
สถานศึกษาที่จะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย โดยถือว่าเป็นความปกติใหม่สำาหรับ
การจดัการศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษาซึง่เปน็ผู้นำา
จึงจะต้องมีการปรับประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด
ทฤษฎทีางการบรหิารใหเ้หมาะสม โดยสว่นสำาคญั
ที่จะทำาให้สามารถนำาพาองค์กรก้าวเดินไปข้าง
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หน้าได้ คือ การใช้ภาวะผู้นำาเชิงสร้างสรรค์เป็น 
กรอบแนวคิดในการบริหารสถานศึกษาภายใต้
ความปกติใหม่นี้

1. ภ�วะผู้นำ�เชิงสร้�งสรรค์

1.1 ความหมายของภาวะผู้นำา เ ชิง
สร้างสรรค์

ภาวะผูน้ำาเชิงสรา้งสรรค์ คอื คณุลกัษณะ
ท่ีแสดงถึงความสามารถในการนำาวิสัยทัศน์ผสาน
กับจินตนาการ ประกอบกับการมีความเป็นผู้นำา
ที่มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีทัศนคติเชิงบวก
เชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของผู้อื่น รู้จักใช้
วิกฤติให้เป็นโอกาส พร้อมทั้งมีความยืดหยุ่นตาม
สถานการณ์เพื่อเรียนรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ มกีารสือ่สารทีดี่กบับคุลากรภายในองคก์าร 
ปรับกระบวนการทำางานให้มีความง่ายและคล่อง
ตัว เน้นการมีส่วนร่วมในการทำางานเพื่อกระตุ้น
และสนับสนุนให้เกิดการทดลอง ทำาให้บุคลากร
กล้าคิดนอกกรอบ กล้าตัดสินใจในเชิงสร้างสรรค์ 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพพร้อมทั้ง
เกิดประสิทธิผล (พิมพ์ศนิตา จึงสิทธิวงษ์, 2563: 
27 ; บุศรา ปุณริบูรณ์, 2563 ; สุรศักดิ์ เล็กวงษ์, 
2563) 

1.2 องค์ประกอบของภาวะผู้นำาเชิง
สร้างสรรค์

ภาวะผู้นำาเชิงสร้างสรรค์มีส่วนประกอบ
ย่อยต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นพฤติกรรมการ
แสดงออกของผู้บริหาร แสดงถึงการกระตุ้นความ
คิดสร้างสรรค์ เพื่อมุ่งสู่ความสำาเร็จในการบริหาร 
โดยการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำา
ความรู้ท่ีในเร่ืองต่างๆ ทั้งจากแนวคิด ทฤษฎี 
และประสบการณ์ประกอบเป็นจินตนาเพื่อสร้าง
มโนภาพที่เด่นชัดไว้ในจิตใจ เกิดเป็นวิสัยทัศน์
ที่มีการกำาหนดจุดหมายปลายทางเชื่อมโยงกับ

ภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อเข้าด้วยกัน ซึ่งต้อง
อาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดใคร่ครวญอย่าง
ละเอียดรอบคอบในเรื่องราวต่างๆ อย่างมีเหตุผล 
โดยหาส่วนดี ส่วนบกพร่อง จุดเด่นหรือจุดด้อย
ของเรือ่งนัน้ๆ แล้วเสนอแนะสิง่ทีด่ ีสิง่ทีเ่หมาะสม 
ตามบริบทของหน่วยงานตนเองอย่างยุติธรรม 
หากมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะต้องมีความยืดหยุ่นและ
การปรับตัวในการคิดหาคำาตอบสำาหรับการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์
หรอืความคุน้เคย เปดิกวา้งรบัความคดิใหม่ๆ  ดว้ย 
มมุมองทีจ่ะนำาไปสูค่วามเปลีย่นแปลง พรอ้มกนันัน้
ยงัจะตอ้งมแีรงจูงใจทีจ่ะผลกัดนัและพฒันาระบบ
การปฏิบัติงานให้มุ่งความสำาเร็จตามเป้าหมาย 
ที่กำาหนดไว้ซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวกันของทั้ง
องค์กร เมื่อบุคลากรทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน
แล้ว ผู้บริหารจะต้องดึงศักยภาพของบุคลากรที่มี
ความแตกต่างกัน โดยจะต้องคำานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล กระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรกล้า
คิดนอกกรอบ มีความกล้าหาญทางวิชาการ สู่การ
ประสานความรว่มมอืในการทำางานเปน็ทมี ในการ
ทำางานน้ันจะต้องมีการบริหารเวลาโดยจัดลำาดับ
ความสำาคญัของทรพัยากรและกระบวนการเพือ่ตดั
สิง่ไมจ่ำาเปน็ออกไป ทำาใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแตใ่ช้
ทรัพยากรน้อยที่สุด ทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีในการ
เชือ่มโยงการสือ่สารภายในองคก์รเพือ่ใหบ้คุลากร
เกิดความเข้าใจตรงกันในการมุ่งสู่เป้าหมายก็ที่
จะก่อเกิดความน่าเช่ือถือทำาให้บุคลากรเช่ือว่า  
ผู้บริหารจะสามารถนำาพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย
ด้วยกระบวนการใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ ทำาให้เกิด
ผลผลิตและผลลัพธ์เป็นที่พึงพอใจของผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งพฤติกรรมการแสดงออก
ดังที่กล่าวมานี้ผู้บริหารจำาเป็นที่จะต้องนำามา
ปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับปัญหาและข้อจำากัดใน
สถานการณ์ปัจจุบัน (เพ็ญนภา ศรีภูธร, 2562 ; 
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บุศรา ปุณริบูรณ์, 2563: 35 ; สุรศักดิ์ เล็กวงษ์, 
2563 ; พิมพ์ศนิตา จึงสิทธิวงษ์, 2563: 36) 

2. คว�มปกติใหม่ 

ความปกติใหม่ เป็นรูปแบบการดำาเนิน
ชีวิตอย่างใหม่ ที่แตกต่างจากเดิมอันเน่ืองมาจาก
มีบางอย่างมากระทบทำาให้แบบแผนและแนวทาง
ปฏิบัติที่คุ้นเคยต้องเปล่ียนแปลงไปสู่แนวทางใหม่
ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ ซึ่งต้องมีการปรับตัว
เพ่ือรบัมือกับสถานการณป์จัจบุนัมากกวา่จะดำารง
รักษาวิถีเดิม โดยคำานี้กำาเนิดข้ึนในช่วงหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจถดถอยทัว่โลกในช่วงตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่
21 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจครั้ง
ใหญ ่สว่นความปกตใิหม่ในบรบิทสถานการณก์าร
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
นั้น อธิบายได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดข้ึนอย่าง
รวดเร็วและรุนแรง แพร่กระจายไปในประเทศ
ตา่งๆ ทัว่โลก ผู้คนเจบ็ปว่ยและลม้ตายจำานวนมาก 
จงึจำาเปน็ตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นพฤติกรรมการดำารง
ชีวิตให้แตกต่างไปจากวิถีเดิมเพ่ือให้ตนเองมีชีวิต
รอดจากโรคระบาด ซึ่งสิ่งใหม่นี้ได้กลายเป็นความ
ปกติ จนในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปก็จะทำาให้เกิด
ความเคยชินก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต 
ปกติของผู้คนในสังคม (สุภาภรณ์ พรหมบุตร, 
2563 อ้างถึงใน พชัราภรณ ์ดวงช่ืน, 2563: 785) 

3. แนวคิดในก�รจัดก�รศึกษ�ในภ�วะ
ปกติใหม่

ภาคการศึกษาเป็นอีกภาคส่วนหน่ึงที่
จะต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อให้เข้ากับความ
ปกติใหม่ ทำาให้ต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทางไกลอย่างเร่งด่วน ซึ่งการจัดการเรียนทางไกล
และการเรียนออนไลน์ที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
สำาหรับนักเรียนทุกคนนั้น ต้องพึ่งพาหลายปัจจัย 
ทั้งความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมของครู
ในการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ และความ

พร้อมของครอบครัวและนักเรียนในการเรียนรู้
จากที่บ้าน (เสาวรัจ รัตนคำาฟู, 2563) ในขณะ
เดียวกันบุคลากรทางการศึกษาจำานวนมากก็จะ
ต้องมีการปรับตัวเพื่อใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนทางไกล โดยจะต้องให้ความสำาคัญ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากกว่าเงื่อนไขที่ถูก
กำาหนดข้ึนเพื่อตอบสนองนโยบาย แนวคิด หรือ
ผลประโยชนบ์างอยา่งท่ีไมส่อดคลอ้งกบัการเรยีนรู ้
ของนักเรียน เช่น

3.1 การให้ความสำาคัญกับปฏิสัมพันธ์ที่
มคีณุภาพระหว่างครแูละนกัเรียน มากกว่าจำานวน
ชั่วโมงที่นักเรียนอยู่ในห้องเรียน หรือเรียนผ่าน 
สื่อออนไลน์

3.2 การให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้ 
ที่เชื่อมโยงกับความสนใจของนักเรียน ชุมชนและ
บริบทที่นักเรียนอยู่ มากกว่าการเรียนรู้อิงตาม
มาตรฐานแบบเดียวกันทั้งประเทศ

3.3 การใหค้วามสำาคญักบัการประเมนิผล
เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน (formative  
assessment) จากชิ้นงานและพฤติกรรม 
มากกว่าการประเมินเพื่อการตัดสิน (summative  
assessment) เพื่อนำาไปใช้ให้คุณให้โทษแก่
โรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

3.4 การให้ความสำาคัญกับการช่วยเหลือ
นักเรียนที่ชอบความท้าทายในการเรียน ควบคู่
กับการส่งเสริมนักเรียนกลุ่มอ่ืนๆ ให้เต็มตาม
ศักยภาพ เนื่องจากนักเรียนที่ขาดแรงจูงใจในการ
เรียนเป็นทุนเดิมหรือมาจากครอบครัวยากจนมี
แนวโน้มจะหลุดออกจากระบบการศึกษามากขึ้น
เมื่อสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำา

3.5 การให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้
เพื่อสุขภาพกาย และจิต ควบคู่กับการเรียนรู้ด้าน
วิชาการจึงควรสอดแทรกเนื้อหาความรู้เรื่องสุข
ภาวะ การดูแลสุขภาพกายและใจ เพื่อให้นักเรียน
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เรียนรู้และปรับตัวได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่
แน่นอน

3.6 ให้ความสำา คัญกับการจัดสรร
ทรัพยากรออฟไลน์แก่นักเรียนและครอบครัว 
ควบคู่กับทรัพยากรออนไลน์ เช่น จัดสรรหนังสือ
ให้แก่นักเรียนที่อยู่ในครอบครัวด้อยโอกาสเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสในการเรยีนรูท้ีบ้่าน จัดให้มอีาสาสมคัร
ติดตามสถานการณ์นักเรียนในแต่ละครอบครัว
และให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน 
ควบคู่ไปกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีของประเทศ (สำานักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ, 2563) 

การเปลีย่นแปลงพ้ืนทีก่ารเรยีนรูเ้ปน็เรือ่ง
ท่ีเห็นได้ชัดเจนที่สุด ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน
และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์เนื้อหาที่อำานวยความ
สะดวกในการสอนได้แค่ปลายนิ้ว ทำาให้สามารถ
เรียนรูทุ้กเนือ้หาไดจ้ากทุกคน ทุกท่ี ทุกเวลา แต่น่ัน 
ไม่ได้หมายความว่าการปฏิสัมพันธ์ของครูและ
นักเรียนจะต้องลดน้อยลง ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ยังตอ้งมอียู ่แตเ่ปลีย่นพ้ืนทีจ่ากโรงเรยีนสูโ่ทรศพัท์
มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ในการเรียนรู้
วิถีใหม่นั้น เป้าหมายของการศึกษา คือ นักเรียน
สามารถใช้วิธีที่แตกต่างในการไปให้ถึงจุดหมาย 
นักเรียนบางคนอาจจะเรียนรู้ได้เร็วกว่าหากได้ดู
ภาพหรือคลิปวิดีโอ แต่นักเรียนบางคนอาจชอบ
การฟังครูบรรยาย เพราะรูปแบบการเรียนรู้ของ
แต่ละคนน้ันมีความแตกต่างกัน ดังน้ันโรงเรียน
จึงต้องกำาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม (พัชราภรณ์ ดวงชื่น, 2563: 792) 

4. ภ�วะผู้นำ�เชิงสร้�งสรรค์กับก�ร
บริห�รสถ�นศึกษ�ในภ�วะคว�มปกติใหม่

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 ทำาให้มีการปิดสถาบันการ
ศกึษาในเวลาตอ่มา โดยจะตอ้งมกีารจดัการศกึษา 
ทั้งรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และ 
ออฟไลน์ ซึ่งจะใช้วิธีผสมผสาน หรืออาจจะ
เป็นการเรียนรู้อยู่ที่บ้านกับครอบครัวก็ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละ
แหง่ ซึง่สถานศกึษาบางแหง่ยงัประสบปญัหาเรือ่ง
การเข้าถึงเทคโนโลยี โดยผู้บริหารสถานศึกษา
จำาเปน็จะตอ้งหาวธิกีารในการบรหิารจดัการศกึษา 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำาคัญในการขับเคลื่อน
การจัดการเรียนรู้ภายใต้ความปกติใหม่ สำาหรับ 
ผู้บริหารก็จะต้องใช้ภาวะผู้นำาเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
ปรับประยุกต์ในการแก้ปัญหาในทุกสถานการณ์ 
ส่งผลให้ให้องค์กรมีคุณภาพและดำารงอยู่ได้อย่าง
เข้มแข็ง ทั้งในด้านหลักสูตร ด้านการจัดรูปแบบ
การเรียนการสอน ด้านการประเมินผลการศึกษา 
วิถีใหม่ ด้านการพัฒนาครู ด้านการรับฟังเสียง
สะท้อนจากครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน 
และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรตามลำาดับ
ความสำาคัญใหม่ ซึ่งแนวทางการนำาภาวะผู้นำา
เชิงสร้างสรรค์มาปรับประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ มี 
รายละเอียดดังนี้

4.1 ด้านหลักสูตร

ควรมีหลักสูตรที่คำานึงถึงความแตกต่าง
ของนักเรยีนแตล่ะคน มแีบบทดสอบทีห่ลากหลาย
เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ การ
ศึกษายุคใหม่ต้องหาจุดที่จะพัฒนานักเรียนให้ 
ไปสู่โลกดิจิทัล หรือ การศึกษาศตวรรษที่ 21 โดย
การการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะ และควรมีการทดลองใช้
หลักสูตร ด้วยรูปแบบการใช้สถานการณ์ในชีวิต
จริงของนักเรียนเป็นตัวตั้งในการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ ด้วยการมีส่ วนร่วมของผู้ปกครอง แทนที่
การสอนโดยอิงมาตรฐาน และตัวช้ีวัดเดียวกันท้ัง
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ประเทศ ซึ่งหลักสูตรฐานสมรรถนะจะเป็นส่วน
หน่ึงที่จะทำาให้ค้นพบศักยภาพของนักเรียนไทย
มากขึ้น (ศิริเดช คำาสุพรหม, 2563 ; ธีรพนธ์  
คงนาวัง, 2564) 

4.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ในปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนที่มี 
เนื้อหาทั้งในรูปแบบปกติ และแบบผสมผสาน  
ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในชั้นเรียน (On-Site) การ
เรียนผา่นโทรทศัน ์(On-Air) และการเรยีนการสอน
แบบออนไลน์ (Online) แต่สิง่ทีต่อ้งใหค้วามสำาคัญ 
คอื การพฒันาการเรยีนออนไลน์ใหม้ปีระสทิธภิาพ 
โดยการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียน 
มีส่วนร่วมกับผู้สอนเสมือนหรือดีกว่าการเรียน 
ในชัน้เรยีน โดยมแีนวทางการจดัการเรยีนการสอน  
ดังนี้

 4.2.1 การจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งรูปแบบดังกล่าว 
เหมาะสมกับสถานศึกษาและนักเรียนที่มีความ
พร้อมในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ผู้ปกครอง
มีความพร้อมในการช่วยเหลือสนับสนุน รวมทั้งมี
เครื่องมือสนับสนุนการเรียน 

 4.2.2 การเรียนในห้องเรียน เหมาะ
สำาหรบัสถานศกึษาทีม่จีำานวนนกัเรยีนไมม่ากและ
มีพื้นที่มากพอให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายเว้น
ระยะห่างทางสังคม เพื่อการดูแลสุขอนามัยของ 
ผู้เรียนได้อย่างเคร่งครัด

 4.2.3 การเรียนผสมผสานแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ เหมาะสำาหรับสถาน
ศึกษาขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนจำานวนมากและไม่มี
ประสบการณ์ในการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์
มาก่อน โดยสถานศึกษาเลือกวิชาที่มีการปฏิบัติ
หรือต้องเรียนรู้ร่วมกันมาจัดการเรียนที่ห้องเรียน 
ในขณะท่ีวิชาอื่นให้จัดการเรียนการสอนผ่าน
ออนไลน์

 4.2.4 การจดัการศกึษาโดยครอบครวั 
โดยผู้ปกครองจะมีบทบาทเป็นผู้จัดการเรียนการ
สอนในรปูแบบทีเ่หมาะสมกบันกัเรยีนมาประยกุต์
กับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (วันเพ็ญ 
พุทธานนท์, 2563) 

4.3 ด้านการประเมนิผลการศกึษาวิถใีหม่

การประเมินจะต้องเปลี่ยนจากการ
ประเมินผลการเรียน ไปสู่การประเมินผลเพื่อ
การเรียนรู้ การประเมินผลในวิถีการศึกษาใหม่
จึงเป็นการประเมินทำาความเข้าใจไม่ใช่การตัดสิน 
(มารุต พัฒผล, 2563) 

4.4 ด้านการพัฒนาครูให้พร้อมสู่โลก 
ยุคใหม่

 4.4.1 ปรับรูปแบบดั้งเดิมจากครูที่ 
ผูส้อน เปน็ผูส้นบัสนุนการเรยีนรูท้ีม่คีวามสามารถ
ในการเชื่อมโยงหลักสูตร วิธีการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา 

 4.4.2 ปรับเปล่ียนแนวคิดในการ
จัดการเรียนรู้ของครูผ่านการอบรมและพัฒนา 
โดย 1) เปลี่ยนจากครูแบบเดิมให้เป็นครูที่สอน
ครอบคลมุเกีย่วกบัการใชช้วีติจรงิไดเ้รยีนรู้เพือ่การ
ดำารงชวิีต และการประกอบอาชพีในศตวรรษที ่21 
2) การใชแ้พลตฟอร์มสนบัสนนุเพือ่การพฒันาครู
อยา่งยัง่ยนื ครใูห้มคีวามพร้อมสูก่ารเปน็ครยูคุใหม่
ในศตวรรษที่ 21 (ชูกิจ ลิมปิจำานงค์, 2563) 

 4.4.3 ปรับทักษะของครูเพื่อนำา
เทคโนโลยมีาใชใ้นปจัจบุนัและในอนาคต เปน็การ
ฝึกฝนการสอนผ่านจอโทรทัศน์หรือจอกล้อง
คอมพิวเตอร์ ครูจะต้องสามารถพูดคุยผ่าน
แพลตฟอร์มต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันเพื่อรับรู้
ปญัหาและความตอ้งการในการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
ครูจะต้องมีส่วนสำาคัญในการพัฒนาและปรับตัว
ไปกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ เพื่อให้เกิด
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ประสิทธิภาพต่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ในอนาคต (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน, 2563 ; วิชัย วงศ์ใหญ่, 2563) 

4.5 ด้านการรับฟังเสียงสะท้อนจากครู  
ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน

ระบบการศึกษานั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบสังคม มีการให้ความสำาคัญกับกระบวนการ 
แบบองค์รวม การพัฒนาการศึกษาเกิดขึ้นการ
รับฟังเสียงสะท้อนจากทุกระดับทั้งครู ผู้ปกครอง 
นักเรียน ชุมชน ร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษา ซี่งมีรายละเอียดดังนี้

 4.5.1 รับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในทุกฝ่ายเพื่อการกำาหนดนโยบาย 

 4 .5 .2  ส ร้ างสภาพแวด ล้อมที่
ปลอดภัยสำาหรับทุกคนในสถานศึกษา

 4.5.3 ให้ความสำาคัญกับสภาพจิตใจ 
สังคมและอารมณ์ของครูและนักเรียน โดยวิธีการ
ดังต่อไปนี้

 1) ชว่ยให้ครูปรบัตัวเขา้กบัความปกติ
ใหม่ โดยสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียน
การสอนให้เพียงพอ

 2) จัดให้มีครูเพียงพอ และให้ครูได้
ทำางานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

 3) ลงทุนกับภาคการศึกษา เพื่อ
ให้การศึกษายังคงดำาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ฝ่าย
บริหารด้านการศึกษาจำาเป็นต้องลงทุนกับครูและ
บุคลากรทางการศกึษา ไมใ่ช่แค่การไมล่ดเงินเดือน
เท่าน้ัน แต่ยังต้องจัดการอบรมที่จำาเป็น รวมถึง
ให้การสนับสนุนด้านสภาพจิตใจด้วย

  4) รับฟังข้อเสนอแนะจากครู โดย
ควรคำานึงถึงบทบาทการสอนที่มีคุณภาพของครู 
และส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ที่ดี สถานศึกษาต้อง
เปิดโอกาสใหค้รไูดเ้สนอความคดิเหน็ และประเมนิ

การทำางานของโรงเรยีนดว้ย (Force and Unesco, 
2020 อา้งถงึใน พชัราภรณ ์ดวงชืน่, 2563: 792) 

4.6 ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรตาม
ลำาดับความสำาคัญใหม่

การทำางานด้านการศึกษาในปัจจุบันนี้
ต้องมีการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์
ภายในและภายนอกองค์กร ให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีพื้นที่ใหม่ของ
การเรียนรู้ ประสบการณ์และการสร้างสรรค์ ลด
ความซับซ้อนขององค์กรด้วยเครือข่ายที่เชื่อมโยง
บนแพลตฟอร์มที่เข้าถึงง่าย รวดเร็ว ต้นทุนต่ำา 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ร่วมงานทุกคนมีพื้นท่ีในการปรากฏ
ตัวตนได้ตามแรงบันดาลใจของแต่ละคน (สุคนธ์  
สินธพานนท์, 2562) 

บทสรุป
การบรหิารสถานศกึษาภายใตค้วามปกติ

ใหม่ เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาใหม่ที่แตกต่าง
จากอดีต อันเนื่องมาจากมีบางสิ่งมากระทบ จน
แบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคย
ตอ้งเปลีย่นแปลงไปสูว่ถิใีหมภ่ายใตห้ลกัมาตรฐาน
ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย โดยเฉพาะในการบริหารสถาน
ศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โคโรนา 2019 ทำาให้มีการปิดสถานศึกษา ซึ่ง
จะต้องมีการจัดการศึกษาทั้งรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ ออนไลน์ และออฟไลน์ ส่งผลให้
สถานศึกษาประสบปัญหาที่หลากหลาย อาทิ 
การเข้าถึงเทคโนโลยี เวลาในการจัดการเรียนรู้  
รูปแบบการวัดประเมินผล ทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยีของครู เป็นต้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึง
มีความจำาเป็นต้องหาวิธีการในการบริหารจัดการ
ศึกษาโดยใช้ภาวะผู้นำาเชิงสร้างสรรค์เป็นฐาน 
ในการคิด การตัดสินใจ ในด้านต่างๆ ทั้งด้าน
หลักสูตร ด้านการจัดรูปแบบการเรียนการสอน 
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ด้านการพัฒนาครู รวมถึงด้านการศึกษาสภาพ
และปัญหาการจัดการเรียนการสอนจากครู  
ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรตามลำาดับความสำาคัญใหม่ เพื่อ
ดำารงระดบัคณุภาพทางการศกึษาใหเ้ปน็ทีย่อมรบั 
ซึ่งเป็นความท้าทายของผู้บริหารที่จะต้องแสดง
วิสัยทัศน์อย่างเป็นรูปธรรม มีความยืดหยุ่น มีการ
ปรับตัว และมีการส่ือสารองค์การ ในการบริหาร
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานักเรียน
ให้เต็มศักยภาพภายใต้สถานการณ์และข้อจำากัด 
พร้อมทั้งปรับวิถีการจัดการเรียนรู้ให้เข้ากับความ

ปกติใหม่ ฉะนั้นผู้บริหารโดยเฉพาะระดับสถาน
ศกึษา ซึง่ถอืว่าเปน็ระดบัหน่วยปฏบิตัทิีจ่ะสะทอ้น
คณุภาพการศกึษาไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ตอ้งแสดงความ
มีภาวะผู้นำาอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรม อาทิ 
การคิดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน การ
บริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยไม่ต้องรอ
รับคำาสั่งหรือนโยบาย แนวปฏิบัติจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด ต้องกล้าคิดกล้าจัดการเพื่อคุณภาพของ
ผู้รับบริการ ภายใต้ความพึงพอใจของบุคลากร 
ในองค์การหรือหน่วยงาน 
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