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คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเซียน
(Principals Characteristics in ASEAN)
โดย... ดร. เจริญ ภูวิจติ ร์*

การศึกษามีค วามส าคัญต่ อบุ คคลในการใช้ชีวิต เพื่อการดารงอยู่ในสั งคมอย่างสั นติแ ละสมานฉัน ท์
สถานศึกษาซึ่งเป็ น หน่ ว ยงานที่ให้ บ ริ การการเรียนรู้แก่ผู้ เรียนโดยตรง จึงมีภารกิจ และบทบาทความส าคัญ
ในฐานะหน่วยงานที่จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจึ ง เป็ น ต าแหน่ ง ที่ มี ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ของสถานศึ ก ษา
ถ้าสถานศึกษาใดมีผู้บริหารสถานศึกษาที่มาด้วยความรู้ ความสามารถ เก่ง ดี มีวิสัยทัศน์ มุ้งเน้นคุณธรรมก็มี
แนวโน้มว่าสถานศึกษาจะมีอนาคตสดใส เปรียบเสมือนกัปตันที่จะนาพาเรือลาน้อยใหญ่ ควบคุม กากับทิศทาง
เพื่อเดินทางมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกับลูกเรือของตนได้สาเร็จ แต่หากกัปตันไม่มีประสิทธิภาพเรือลาน้อยใหญ่ก็มี
อันต้องจมหายไปในท้องทะเลหรืออาจต้องเสียเวลาอย่างมากมายเพื่อการเดินทางมุ่งสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ด้วย
ด้วยความยุ่งยากและมากด้วยอุปสรรคในการบริหารจัดการตนเองและลูกเรือ
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งได้มีการประกาศไว้ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๗๔ ก เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ บัญญัติว่า
“สถานศึ ก ษา” หมายความว่ า สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย โรงเรี ย น ศู น ย์ ก ารเรี ย น วิ ท ยาลั ย
สถาบั น มหาวิ ท ยาลั ย หน่ ว ยงานการศึ ก ษาหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ หรื อ ของเอกชน ที่ มี อ านาจหน้ า ที่
หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง
ของรัฐและเอกชน
จากความหมายของผู้บริหารสถานศึกษาตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ดังกล่าว เป็นการกาหนดความหมายในบริบทของการศึกษาของประเทศไทย หากแต่ ความหมายของผู้บริหาร
สถานศึกษาในอาเซียน ผู้เขียนมีความเห็นว่าความหมายคงไม่ต่างจากความหมายที่บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หากแต่มีมุมมองว่าผู้บริหารสถานศึกษาในอาเซียนนั้นควรจะต้องมีคุณลักษณะ
ที่พิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างมากเพื่อรองรับการศึกษาในยุคประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และจาก
งานเขียนของ รองศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในเรื่อง
“บทบาทผู้บริหารสถานศึกษายุคไร้พรมแดน” ท่านได้ตั้งโจทย์เบื้องต้นที่เป็นภารกิจที่ผู้บริหารจะต้องทาความ
เข้าใจโดยเร่งด่วนสาหรับผู้บริหารสถานศึกษายุคไร้พรมแดน คือ (๑) ผู้บริหารสถานศึกษาจะบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้ นั กเรี ย น/นั กศึกษา มีศักยภาพสู งสุ ดและครบถ้ว นตามทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ได้อย่ างไร (๒)
ผู้บริหารสถานศึกษาจะทาให้นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาของตนเองถือปฏิบัติการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ต้อง
ทาตลอดชีวิตได้อย่างไร และ (๓) ผู้บริหารสถานศึกษาจะทาให้สถานศึกษาของตนตอบสนองความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ได้อย่างไร และยังกล่าวถึงความเป็นสังคมไร้พรมแดนที่ไม่ได้
เกิด ขึ้น เฉพาะ ๑๐ ประเทศกลุ่ มอาเซีย น แต่เ กิดขึ้ นทั่ ว โลกแล้ ว ทั้งโดยสภาพเหมื อนจริง และทางกายภาพ
การสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศเพื่อให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จึงเป็นงานที่เร่งด่วนที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาต้องกล้าตัดสินใจริเริ่มดาเนินการทันที ไม่ต้องรอคาสั่งหรือหาเจ้าภาพ ขอให้เต็มที่
กับการทาทุกวิถีทางให้นักเรียน/นักศึกษามีทักษะพร้อมทุกด้านสาหรับการใช้ชีวิตในโลกไร้พรมแดนได้อย่างมี
คุณค่าและมีความสุข ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั้น มีการให้ข้อเสนอแนะไว้
๔ ประการ ได้แก่ (๑) สถานศึกษาต้องจัดเนื้อหาที่ส อดคล้ องกับชีวิตจริงของผู้เรียน (๒) นาโลกกว้างเข้าสู่
ห้องเรียน (๓) นาผู้เรียนออกไปสู่โลกกว้าง และ (๔) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นกับครู
และผู้มีความรู้เฉพาะศาสตร์ที่ใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ในสภาพจริง1
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ในการบริ ห ารจั ดการสถานศึกษานั้น ความเป็น มืออาชีพ ของผู้ บริ ห ารสถานศึกษาได้ มีการกล่ าวถึ ง
อย่างมากมาย ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพถือว่าเป็นกลไกหลักที่มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการปฏิรูปการศึกษา
สร้างคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้และสอดรับต่อนโยบายการศึกษาของชาติ
ผ่านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยการใช้ศักยภาพทั้งความเป็น “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ร่วมกันแบบบูรณาการ
(Integration) โดยไม่ให้ขัดแย้งกับนโยบายวัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานศึกษา สามารถเข้าไป
แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและวิถีของภาวะผู้นา ภายใต้หลักนิติธรรม (Rule of Law) ที่ต้องเกี่ยวข้องกับ
ระเบียบ หลักเกณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อ ง และในยุคแห่งประชาคม
อาเซียนนี้ ซึ่งเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของโลกไร้พรมแดน คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเซียนแห่ง
ศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีความโดดเด่น สร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับทั้ งในเชิงวิชาการและเชิงบริหารจัดการ
ให้กับครูผู้สอน บุคลากรของสถานศึกษา นักเรียน ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการสถานศึกษา
เมื่อไรที่คนส่ วนใหญ่ได้ยิน คาว่า “ผู้บริหารสถานศึกษา” (Principal) พวกเขาคิดว่าเป็นความหมาย
ของค านามที่ ห มายถึ ง หั ว หน้ า ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ผู้ น าของคนอื่ น ๆ บุ ค คลที่ ค วบคุ ม อ านาจ แต่ ก รณี ข อง
เดวีย์ เฮนสเลย์ (Dewey Hensley) อดีตผู้บริหารสถานศึกษาและปัจจุบันเป็นคณะกรรมการร่วมในภาควิชา
ศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเคนตั๊กกี้ (Kentucky University) เขาชอบที่จะบอกกล่าวกับคนอื่นๆ ว่ า คาว่า
“ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษา” (Principal) ถูกนาไปใช้ครั้งแรกในการเชื่อมกับภาวะผู้ นาของโรงเรียนในทศวรรษ
๑๘๐๐ คาว่า “Principal” ถูกใช้เป็นคาคุณศัพท์ (adjective) นาหน้าคาว่า “Teacher” คือ The “principal
teacher” ซึ่งเป็นลักษณะของคาที่มีความเท่าเทียมกันในความหมายของผู้สอนที่ทาหน้าที่ในโรงเรียน ผู้ บริหาร
สถานศึกษาในความหมายดั้งเดิม เดวีย์ได้เน้นย้าว่ามีความหมายเหมือนกับครูคนอื่นๆ ในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกั บ
การสอนทั้งหมด และเขากล่าวว่าผู้บริหารในศตวรรษที่ ๒๑ จะเผชิญกับความท้าทายของโอกาสที่จะทาให้
สถานศึกษาล้มเหลว และเพื่อที่จะให้ส ถานศึกษาคงอยู่จาเป็นต้องมีแนวคิดในบริบทของความร่วมสมัย คือ
“ความเป็นผู้นาในการให้ความรู้” (Instructional Leader) ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นเลิศในปัจจุบันจะต้องรู้ว่า
อะไรดีและส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาสามารถกาหนดเป็นแนวทางให้กับครูผู้สอน2
Loke Heng Wang ซึ่งทางานอยู่ที่สถาบันการศึกษาแห่งชาติประเทศสิงคโปร์ (National Institute of
Education, Singapore) ได้ ศึกษา เรื่อ ง “ภาวะผู้ น าของสถานศึกษาที่ป ระความส าเร็จ ในสิ งคโปร์ ”
(Successful School Leadership in Singapore) โดยศึกษาวิจัยรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา
เจ้าหน้ าที่บุคลากรทั้งที่มีหน้ าที่ความรับ ผิดชอบหลักในการสอน และที่ไม่มีห น้าที่ห ลักในการสอน นักเรียน
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา รวมทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสถานศึกษา พบว่าผู้บริหาร
สถานศึกษามีนัยสาคัญต่อความสาเร็จของสถานศึกษาของพวกเขา ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาขึ้นอยู่กับ
คุณภาพบุคลิกลักษณะ ค่านิยมและความเชื่อ ที่จะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษานาไปสู่การปฏิบัติ และ
ผู้บริห ารสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็ จอย่างสูงในการพัฒ นาประสิทธิภาพของสถานศึกษา จะเป็นผู้ การ
ออกแบบโครงสร้างสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอน การเป็นผู้ส่งเสริมและเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นมืออาชีพในการสอนให้แก่ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนผ่านโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพ และโปรแกรมการสร้างบุคลิกผู้นาในอนาคตให้กับพวก
เขา อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความสาคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรของสถานศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกชุมชนสถานศึกษา และมอบอานาจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
ร่วมกับสถานศึกษา และจากการศึกษาในภาพรวมทั้งหมดผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละคนที่นาสถานศึกษาของ
ตนเองสู่ความสาเร็จและเป็นเลิศทางการศึกษา จะอยู่ในบริบทของ ๖ E คือ (๑) Education มีอุดมการณ์ ความรู้
ความสามารถทางการศึกษา (๒) Envision การส่งเสริมการคิด สร้างวิสัยทัศน์ (๓) Energize การกระตุ้นเพื่อ
1

รสสุคนธ์ มกรมณี, บทบาทผูบ้ ริหารสถานศึกษายุคไร้พรมแดน, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, มีนาคม 2555
http://www.academia.edu/4001681/บทบาทผู้บริหารสถานศึกษายุคไร้พรมแดน
2
Pamela Mendels, The Effective Principal, JSD Feature Leadership, February 2012, Vol. 33 No. 1, p. 54.
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เป้าหมายในการทางาน (๔) Engage มีความมุ่งมั่น สร้างการมีส่วนร่วม (๕) Enable มีความรู้ความสามารถ
สร้างโอกาสในความเป็นไปได้ และ (๖) Embrace สร้างความเป็นหนึ่งอย่างกลมเกลียว จากการศึกษาครั้งนี้ได้
สร้างมุมมองของความเป็นนักบริหารสถานศึกษาแห่งอาเซียนที่มุ่งความสาเร็จของสถานศึกษา3
Andreas Schleicher ได้ศึกษา เรื่อง “สถานศึกษาเพื่อผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑: ผู้นาที่เข้มแข็ง ครูที่มี
ความเชื่อมั่น การศึกษาแนวนวัติกรรม” พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพเป็นผู้ที่มีความสามารถ
ในการกาหนดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ สามารถเข้าถึงความต้องการของครูผู้สอนเพื่อช่วยให้นักเรียนประสบ
ความสาเร็จในการเรียน สร้างความร่วมมือของสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที่สามารถนาครูเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตั ด สิ น ใจเพื่ อ สถานศึ ก ษา เมื่ อ ครู มี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจพวกเขาจะมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในการรายงานผล
การปฏิ บั ติ ง านจากการสอนของพวกเขา ซึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจะเป็ น ผู้ ที่ จ ะก าหนดจั ด วางบุ ค ลากรใน
สถานศึกษากับโอกาสในการร่วมทาการตัดสินใจซึ่งเป็นแนวโน้มที่สร้างความพึงพอใจในทางานอย่างมาก4
เฮท เบดโฮวี (H. Baedhowi) อธิบดีกรมการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (The
Ministry’s Director General for Quality Improvement of Teachers and Educational Personnel)
ได้กล่าวในพิธีเปิดการประชุมเพื่อการศึกษาภาวะผู้นาสถานศึกษาที่เป็นเลิศ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตาร์ ประเทศ
อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม
ประชุม ว่า “ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีบุคลิกลักษณะที่เป็นตัวของตัวเอง มีคุณลักษณะทางการบริหารจัดการ
และด้านสังคม มีสมรรถนะในการบังคับบัญชาและในลักษณะของผู้ประกอบการที่สามารถกาหนดระบบการ
บริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ”5
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เคยบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมพร้อม
ด้านการศึกษาของไทย เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘” ไว้ว่า การเตรียมความพร้อมของการศึกษาไทย
มีจุดมุ่งหมายให้ประเทศประเทศไทยเป็น Education Hub ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษา
ด้ ว ยการสร้ า งความเข้ า ใจในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ เพื่ อ นบ้ า นในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอน
ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประชาคมอาเซียน พัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษา
ตามหลัก 3 N ได้แก่ Ned Net โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ NEIS ศูนย์กลางรวบรวม จัดเก็บและเชื่อมโยง
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา NLC ศูนย์เรียนรู้แห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา
มีการพัฒนาผู้เรีย นสู่การเป็น พลเมืองอาเซียน การอยู่ร่ว มกันอย่างสั นติสุขความเอื้ออาทร โดยใช้การศึกษา
เป็นกลไกในการสร้างวัฒนธรรมใหม่ นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอาเซียนศึกษา
เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียนและสากลต่อไป6
สุรศักดิ์ ศุภเมธีวรกุล ได้ศึกษา เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้นาการเปลี่ยนแปลง สู่ความเป็นเลิศ
ตามมาตรฐานสากลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ”
พบว่า สมรรถนะผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ใ นระดับค่อนข้างมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่ามีความเป็นจริ งที่ตรงกับสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับค่อนข้างมากทุกด้าน โดยด้านการมุ่งเน้น
บุ คลากร เป็ น อั น ดับ ที่ห นึ่ ง และผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษาขั้น พื้นฐาน สั งกัด ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ต้องการให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะด้านผู้นาการเปลี่ยนแปลงในประเด็นของการจัดการกระบวนการ
ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการบริหารจัดการประเด็นต่างๆ ที่สาคัญ ในการจัดกระบวนการของสถานศึกษา
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Andreas Schleicher, School for 21st – Century Learners: Strong Leaders, Confident Teachers, Innovative Approaches,
International Summit on the Teaching Profession, OECD, 2015, p. 9.
5
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ทั้ ง กระบวนการเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอนที่ มุ่ ง เน้ น การเรี ย นรู้ เ ป็ น ส าคั ญ ที่ เ ป็ น เช่ น นี้
อาจเนื่องมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และองค์ความรู้ต่างๆ แบบโลกาภิวัตน์ ที่ส่งผลให้เกิด
การรับส่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ อย่างรวดเร็ว เกิดองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาแบบไร้พรมแดน และที่
ส าคัญเกิดการแข่งขัน กัน อย่ างเสรี ของตลาดการศึกษาในกลุ่ มประเทศตามภูมิภ าคต่างๆ ส่ งผลให้ ผู้ บริห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องหาทางที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในการบริหารงานของตนเอง
ในฐานะที่เป็นผู้นาตามกระแสความเปลี่ยนแปลง7
เทิดพงษ์ ศรีวิเศษ และเอกชัย กี่สุขพันธ์ ได้ศึกษา เรื่อง “การบริหารสถานศึกษาเพื่อความพร้อม
สู่ ป ระชาคมอาเซีย นของโรงเรี ย น สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามัธ ยมศึก ษาเขต ๒” โดยศึ ก ษาจาก
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารและครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต ๒ จากผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาจานวน ๗๓ คน และครู จานวน ๓๙๖ คน จาก ๑๕ โรงเรียน พบว่าการบริหารสถานศึกษา
เพื่ อ ความพร้ อ มสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต ๒
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากโดยเรียงลาดับ ดังนี้ การส่งเสริม
ทรัพยากรในการดาเนินงาน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนิเทศในสถานศึกษา ผู้บริหารและครู
มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง คือ การจัดตั้งเครือข่ายและการวางแผนพัฒนาครู8
จากการสารวจความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พวกเขาให้ความเห็นว่าควรให้สถานศึกษามีอิสระในการทาหน้าที่รับผิดชอบ คือ การคัดเลือกครู การบริหารงาน
บุคคล การดูแลควบคุมสถานศึกษา (ซึ่งทาหน้าที่ภายในสถานศึกษา) การเปลี่ยนแปลงปรั บปรุงหลักสูตร การนา
แผนปฏิบัติการประจาปีไปสู่การปฏิบัติ การจัดหลักสู ตรกิจกรรมร่วมที่เหมาะสมไปสู่ การปฏิบัติ การพัฒนา
เจ้าหน้าที่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การรับนักเรียน การโอนย้ายครู การคัดเลือกและการกาหนดตาแหน่งลูกจ้าง
ระเบี ย บวิ นั ย นั ก เรี ย น การเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ครู การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ป กครองในการปรั บ ปรุ ง สถานศึ ก ษา
และการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการศึกษา ในความเห็นด้านอื่นผู้บริหารสถานศึกษามีความต้องการในการ
เป็นที่ปรึกษาในกรณีที่ครูได้รับการแต่งตั้งไปยังสถานศึกษาของพวกเขาและในกรณีที่ครูได้รับการโอนย้ายไปที่อื่ น
ในขณะที่ผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษาบางคนมีความประสงค์ที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในบางรูปแบบ ในบางระดับ ในกระบวนการคัดเลือกครู และในส่วนผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ได้ให้ความเห็นว่าครูไม่ควรได้รับการย้ายโดยที่ยังไม่มีครูคนอื่นมาแทนที่ ส่วนผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่มีความ
ประสงค์ในเรื่องของการเก็บรักษาข้อมูลของสถานศึกษาและการมีอิสระอย่างมากในการรับนักเรียนเข้าเรียน9
จากการศึกษาการสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time School Principal) ของ
โรงเรียนสยามนานาชาติ (Siam International School) พบว่าคุณสมบัติแรกในการกลั่นกรองผู้สมัคร คือ
ความคล่ อ งแคล่ ว ของผู้ ส มั ครในทัก ษะการเขี ย นและการพู ด ภาษาอั ง กฤษ และมี ร ะดั บ การศึ กษาในระดั บ
ปริญญาโททางการศึกษา (หากเป็นระดับปริญญาเอกก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) รวมทั้งผู้สมัครต้องมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนนานาชาติอย่างน้อย ๓ ปี และเมื่อศึกษาในหน้าที่หลักและความ
รับผิดชอบของตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสยามนานาชาติ พบว่าต้อ งทาหน้าที่เป็นหัวหน้างาน
บริ ห าร เป็ น ผู้ น าและผู้ อานวยการในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ การจัดกิจกรรมหลั กสู ตรและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรในการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนแต่ละคน และการพัฒนาวิชาชีพของของสมาชิก
เจ้าหน้าที่แต่ละคน บริหารงานด้านวิชาการ มีทักษะความสามารถในการสื่อสาร กาหนดนโยบายที่ต้องการ
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โดยขออนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีการระบุคุณสมบัติส่วนบุคคลที่ต้องการในตาแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา คือ มีความเป็นผู้นา เชื่อมั่นตนเองอย่างเข้มแข็ง นาพาองค์กรได้ในทุกระดับ สามารถบังคับ
ใช้ ก ฎหมาย ระเบี ย บ สร้ า งความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งยุ ติ ธ รรม มี บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะที่ แ สดงออกชั ด เจน สื่ อ สาร
ตรงไปตรงมาและเป็นคนเปิดเผย มีความซื่อสัตย์และคุณธรรมสูง รักและเอาใจใส่ต่อนักเรียนอย่างแท้จริง รวมทั้ง
เอกสารที่ผู้สมัครจะต้องอีเมล์สมัครไป ยังมีการระบุให้ส่งปรัชญาทางการศึกษาแนบไปด้วย10
จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้นเมื่อนามาวิเคราะห์รูปแบบและลักษณะของการบริหารจัดการสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาที่มีคุณภาพนั้นสถานศึกษาจาต้อง
มีการกาหนดเป้าหมายสาคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับ ผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานทางการศึกษาของชาติ ที่มสี อดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สร้างความเข้าใจ ในความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งเข้าใจในความเป็นวิถีแห่งสังคมและ
วัฒนธรรมไทยด้วย แบบรู้เขารู้เราเพื่อนาไปสู่การร่วมแสดงความคิดเห็นประสบการณ์และมุมมองร่วมกัน แห่ง
การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของครู นักเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการ
บริหารจัดการ (School Base Management) ภายใต้หลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance) การบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานนั้น มุ่งเน้นการรบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยให้ครู นักเรียน
เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรของสถานศึกษาได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาผ่านภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความสมดุลในความสาเร็จของการ
บริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาแห่ ง สั ง คมประชาคมอาเซี ย น จึ ง ควรเป็ น ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาที่กล้านาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างกล้าหาญเชิงคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งต้องใช้ความสามารถอย่างสูง
ในการบริหารจัดการ ดูแล มุ่งมั่น สนับสนุนให้ครูและบุคลากรใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพ
สร้ างความกลมเกลี ยวร่ว มเป็ นหนึ่งเดีย วเพื่อ เป้าหมายและวิสั ยทัศน์เดียวกัน ในขณะเดียวกัน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ก็จาต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หลักสูตร กิจกรรม กระบวนการเรียน
การสอนไปด้วยเพื่อการปรับให้เข้ากับบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มุ่งจะสร้างประเทศไทยให้เป็น
Educational Hub แห่งประชาคมอาเซียน ภายใต้แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทั้งของครูผู้สอน
และผู้เรียน และการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงนับว่าเป็นกลไกหลักที่สาคัญมากของระบบการศึกษา และย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทีผ่ ู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเผชิญกับความหลากหลายในการบริหารจัดการสถานศึกษาแห่ง ประชาคมอาเซียน
ในศตวรรษที่ 21 นี้ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นศูนย์กลางของครูและนักเรียน และการกาหนดวิสัยทัศน์
ของสถานศึกษาควรกาหนดให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการเพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่าเดิมของนักเรียน และใน
ความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาสาหรับในทุกๆ กิจกรรมที่กาหนดขึ้น จะต้องนาไปสู่สิ่งที่ดีสาหรับนักเรียน ถ้าไม่
เป็นประโยชน์สาหรับนักเรียนก็ไม่มีเหตุผลที่ควรจะดาเนินกิจกรรมนั้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายมาก
ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษานั้ น ต้ อ งการครู ที่ ย อมรั บ ความท้ า ทายและการ
เปลี่ ยนแปลงเพื่อสิ่ งที่ดีกว่า ต้องการครู ที่สร้างความสะดวกต่อโอกาสการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งนี้ก็เพื่อให้
นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่สาคัญจากการเรียนรู้ ด้วยตนเองและแบบมีส่วนร่วม นาโลกกว้างเข้าสู่ห้องเรียน
และนาผู้เรียนออกสู่โลกกว้าง โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในชุมชนของกระบวนการ
เรียนรู้ดังกล่าว เพราะว่ามีความหลากหลายของทรัพยากร/ชุมชน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสนับสนุน
ความก้าวหน้ าของนั กเรี ย นและความส าเร็จของสถานศึกษา จึงพอจะกาหนดได้ว่าผู้ บริห ารสถานศึกษาใน
ประชาคมอาเซียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑ นั้น ควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
๑. มีบุคลิกลักษณะที่เป็นตัวของตัวเอง แสดงออกชัดเจนเปิดเผย และมีความเป็นอิสระในการบริหาร
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จัดการสถานศึกษา
๒. มีความเป็นผู้นา กล้าหาญในเชิงคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง
๓. มีความซื่อสัตย์และคุณธรรมสูง รักและเอาใจใส่ต่อนักเรียนอย่างแท้จริง
๔. มีความสามารถในการสื่อสาร คล่องแคล่วในทักษะการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษ
๕. สามารถบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ สร้างความรับผิดชอบในการทางานด้วยความยุติธรรม
๖. มีความรู้ความสามารถทางการบริหารจัดการและด้านสังคม
๗. มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาทางการศึกษา
๘. มีความสามารถในการกาหนดระบบการบริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานอย่างสร้างสรรค์
และมีประสิทธิภาพ
๙. สามารถเข้าถึงความต้องการของครูผู้สอนเพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสาเร็จในการเรียน
๑๐. มีความเป็นผู้นา มุ่งมั่นสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร นักเรียน ชุมชน ผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย และพั น ธมิต รของสถานศึ ก ษา ได้ อ ย่า งกลมเกลี ย วเป็น หนึ่ ง เดีย ว เพื่ อน าไปสู่ การตั ด สิ นใจในการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา
๑๑. มีความเป็นผู้นาในการให้ความรู้ ต้องรู้ว่าอะไรดีและส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอน และสร้าง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนิเทศในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
๑๒. มีศักยภาพในการจัดตั้งเครือข่ายและการวางแผนพัฒนาครูอย่างเป็นระบบภายใต้โครงข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บริหารสถานศึกษาในประชาคมอาเซียน จึงเป็นควรเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ ๑๒ ประการดังกล่าว
ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ สมรรถนะ ความรู้ความสามารถในการผู้นาสถานศึกษาสู่เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ที่ได้
วางไว้ ด้วยการศูนย์กลางของครู บุคลากร นักเรียน ชุมชน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและพันธมิตรของสถานศึกษา
เป็นผู้ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายเพื่อการบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ
ศรัทธาของนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งการจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในอาเซียน
ได้นั้น ฐานรากแห่งหลักปรัชญาทางการศึกษาจะเป็นปัจจัยหลัก พื้นฐานในการเกื้อหนุนนาพาให้ได้เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีคุณลักษณะครบทั้ง ๑๒ ประการ ของความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในอาเซียนอย่างแน่นอน

