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การบริหารการศึกษา
Educational Administration
วิโรจน สารรัตนะ
16 กรกฎาคม 2565

บทคัดยอ
การเขียนบทความเรื่องการบริหารการศึกษานี้มีจุดมุ'งหมายเพื่อทำความกระจ'างในความหมาย
ความสำคัญ หลักการ วัตถุประสงค ขอบเขต หน/าที่ ลักษณะ ความเหมือนและความแตกต'างกับการจัด
การศึกษา หน/าที่ความรับผิดชอบและทัก ษะของผู/ บริหารการศึ กษา จากทัศนะของนั กวิชาการหรื อ
หน'วยงานทางการศึกษาที่นำเสนอองคความรู/เหล'านี้ เพื่อประโยชนในการนำไปใช/ในโอกาสต'างๆ เช'น
การจัดทำหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร การทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ
และการปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ ทางการบริหารการศึกษา จากผลการศึกษา พบว'า การบริหารการศึกษามี
ขอบเขตครอบคลุมหลายมิติ ทั้งระดับการศึกษา รูปแบบการศึกษา ประเภทและกลยุทธ การจัดการ และ
ระดับของสถาบันการศึกษา ในกรณีของระดับของสถาบันการศึกษา ครอบคลุมตั้งแต'ส'วนกลางลงไปถึง
สถานศึกษา การบริหารการศึกษาในระดับสถานศึกษาถือว'ามีความสำคัญ เพราะเป:นฐานปฏิบัติที่จะทำให/
การระดมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรวัตถุให/เกิดประโยชนที่ใช/งานได/จริง เป:นฐานปฏิบัติที่จะช'วย
เสริมสร/างการสอนและการเรียนรู/ที่จะส'งผลให/นักเรียนได/รับการศึกษาที่ถูกต/องจากครูที่ถูกต/อง และเป:น
ฐานปฏิบัติที่จะสร/างอิทธิพลที่ส'งผลต'อนักเรียนให/เติบโตไปสู'เป<าหมายที่กำหนดโดยมีครูเป:นผู/นำการ
เปลี่ยนแปลง
คำสำคัญ: การบริหารการศึกษา, การจัดการศึกษา, สถานศึกษา, การสอนและการเรียนรู/, การศึกษา
ศตวรรษที่ 21, การเสริมสร/างนวัตกรรม
1. บทนำ
การบริหารการศึกษามีขอบเขตที่พิจารณาได/จากหลายมิติ คือ 1) ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา
คือ การศึกษาก'อนประถมศึกษาหรือก'อนวัยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต/น มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือหลังมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 2) ครอบคลุมการศึกษาทุกรูปแบบ เช'น การศึกษาอย'างเป:น
ทางการ การศึ กษานอกระบบและการศึ ก ษาผู / ใ หญ' การศึก ษาทั ่ ว ไป อาชี ว ศึ ก ษา การศึ ก ษาพิ เ ศษ
การศึกษาของครู การศึกษาแบบบูรณาการ และการศึกษาด/านเทคนิคและวิชาชีพ รวมถึงวิศวกรรม
การแพทย และการศึกษาคอมพิวเตอร 3) รวมทุกประเภทและกลยุทธของการจัดการ ทั้งการบริหารแบบ
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ประชาธิปไตย การบริหารแบบเผด็จการ การบริหารที่กำหนด (Nominal administration) และการ
บริหารงานจริง (Real administration) 4) ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข/องกับการจัดการ (Management)
คือ การวางแผน การจัดงาน การสั่งการ การประสานงาน การกำกับดูแล การควบคุม และการประเมิน
และ 5) เกิดขึ้นในระดับต'าง ๆ คือ ระดับส'วนกลาง ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับเขต
พื้นที่ และระดับสถานศึกษา (Kashyap, n.d.-a)
กรณีการบริหารการศึกษาเกิดขึ้นในระดับต'าง ๆ ดังกล'าว Kashyap ให/ความเห็นว'า การบริหาร
การศึกษาระดับสถานศึกษา (คือ โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือชื่อเรียกอื่นๆ) มีความสำคัญ
เนื่องจากเป:นฐานปฏิบัติที่เป:นจริงที่ส'งผลลัพธต'อผลผลิตทางการศึกษาที่สำคัญ คือ ผู/เรียน ดังนั้น ในการ
บริหารการศึกษาในระดับสถานศึกษาจึงประกอบด/วยกิจกรรมและโปรแกรมต'างๆ ที่เกี่ยวข/องกับ การ
เสริมสร/างความเข/ม แข็งให/กับ การสอนและการเรียนรู/เพื่ อ คุณภาพของผู /เรีย น เช'น 1) การตัดสินใจ
วัตถุประสงคของสถานศึกษา 2) การวางแผนสำหรับกิจกรรมทางวิชาการหรือหลักสูตรและหลักสูตรร'วม
3) การจัดทำตารางเวลาสำหรับกิจกรรมต'างๆ 4) การมอบหมายหน/าที่ความรับผิดชอบให/กับครูและ
บุคลากร 5) การจัดโปรแกรมหลักสูตรและหลักสูตรร'วม 5) การกำกับและจูงใจครูและบุคลากร 6) การ
ประสานความพยายามของครูและบุคลากรเพื่อให/บรรลุวัตถุประสงค 7) การควบคุมการทำงานของครู
และบุ ค ลากร 8) การทบทวนเป: นระยะเกี ่ย วกั บ ความก/า วหน/า ความสำเร็ จ และความล/ มเหลวของ
สถานศึกษา 9) การดำเนินมาตรการพัฒนาบุคลากร 10) การรักษาระเบียบวินัย 11) การจัดการวัสดุ 12)
การจัดการด/านการเงิน 13) การรักษาบันทึกและการลงทะเบียนที่ทันสมัย 14) การรักษาความสัมพันธ
ของมนุษย 15) การกำกับดูแลการทำงานของครูและบุคลากร และ 16) การให/ข/อเสนอแนะแก'ครู ที่
ดำเนินการได/ดี และดำเนินมาตรการแก/ไขสำหรับครูที่ปฏิบัติงานได/ไม'ดี
สถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในการเสริมสร/างความเข/มแข็งให/กับการสอนและ
การเรียนรู/เพื่อคุณภาพของผู/เรียน จึงขึ้นกับบทบาทและการทำหน/าที่ของฝ^ายบริหารที่เข/มแข็ง และมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อความเข/าใจที่กระจ'างเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ในบทความนี้จึงจะนำเสนอ
องคความรู/จากนานาทัศนะของนักวิชาการและหน'วยงานทางการศึกษาเพื่อทำความเข/าใจในมิติต'างๆ
เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา คือ ความหมาย ความสำคัญ หลักการ วัตถุประสงค ขอบเขต หน/าที่
ลักษณะ ความเหมือนและความแตกต'างกับการจัดการศึกษา รวมทั้งหน/าที่ ความรับผิดชอบ และทักษะ
ของผู/บริหารการศึกษา ตามลำดับดังนี้
2. ความหมายของการบริหารการศึกษา
Amadi (2008) ให/ความเห็นว'า การบริหารการศึกษาเป:นกระบวนการใช/คนและอุปกรณให/เกิด
ประโยชนกับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภ าพและใช/งานได/จริงในโรงเรียน จุดเน/นของการบริหาร
การศึกษา คือ การเสริมสร/างการสอนและการเรียนรู/ (The focus of educational administration is
the enhancement of teaching and learning) สอดคล/องกับทัศนะของ Dhammei (2022) ที่เห็นว'า
การบริหารการศึกษาเป:นกระบวนการช'วยให/นักเรียนได/รับการศึกษาที่ถูกต/องจากครูที่ถูกต/อง (Enables
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the right pupils to receive the right education from the right teachers) เป:นกระบวนการสร/าง
อิทธิพลที่ส'งผลต'อนักเรียนให/เติบโตไปสู'เป<าหมายที่กำหนดโดยใช/ครูเป:นผู/นำการเปลี่ยนแปลง และเป:น
กระบวนการที่เกี่ยวข/องกับการสร/าง การบำรุงรักษา การกระตุ/น และการรวมพลังภายในสถานศึกษาเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไว/ล'วงหน/า สอดคล/องกับทัศนะของ Zakir (2012) ที่กล'าวสั้นๆว'าการบริหาร
การศึกษาเป:นกระบวนการที่สถาบันการศึกษาออกแบบมาเพื่อส'งเสริมการสอนและการเรียนรู/ (To foster
teaching and learning) สอดคล/องกับทัศนะของ Bamte (n.d.) ที่เห็นว'า การบริหารการศึกษาเป:นการ
อำนวยความสะดวกในการพัฒนาเป<าหมายและนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู/ กระตุ/น
การพัฒนาโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับการสอนและการเรียนรู/ การจัดหาและการจัดการบุคลากรและ
วัสดุที่จะนำไปใช/การสอนและการเรียนรู/ และการใช/วัสดุที่เหมาะสมในลักษณะที่จะส'งเสริมการพัฒนา
คุณภาพของมนุษยอย'างมีประสิทธิผล ซึ่งสอดคล/องกับทัศนะของ Kochhar (2011) ที่เห็นว'าการบริหาร
การศึ ก ษาเป: น ความพยายามในการชี ้ น ำและบู ร ณาการความพยายามของบุ ค คลที ่ เ กี ่ ย วข/ อ งเพื่ อ
ความสำเร็ จ ของวั ต ถุ ป ระสงคทางการศึ ก ษาที ่ เ ฉพาะเจาะจง การบริ ห ารการศึ ก ษาเกี ่ ย วข/ อ งกั บ
สถาบันการศึกษา ตั้งแต'โรงเรียนและวิทยาลัยไปจนถึงกระทรวง เกี่ยวข/องกับการรวมทรัพยากรบุคคล
(นักเรียน ครู ผู/ปกครอง และบุคลากรอื่นๆ) และทรัพยากรวัสดุ (เงิน อาคาร อุปกรณ) เข/าไว/ด/วยกัน
ทั้งหมดถือเป:นการบริหารการศึก ษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสร/างเงื่อนไขที่จ ะส'งเสริ มเป<าหมายของ
การศึ ก ษา ในขณะที ่ Nasib (2018a) ให/ ท ั ศ นะว' า การบริ ห ารในความหมายทั ่ ว ไป (General
administration) ) หมายถึง การจัดระเบียบและดำเนินโครงการของกิจกรรมและหน/าที่เพื่อให/บรรลุ
วัตถุประสงคที่ต/องการและกำหนด เป:นศิลปะของการทำสิ่งต'าง ๆ ให/สำเร็จผ'านผู/อื่นในองคกร ซึ่งจาก
นิ ย ามของการบริ ห ารทั ่ ว ไปดั ง กล' า ว Nasib ได/ ป ระยุ ก ตใช/ ก ั บ การบริ ห ารการศึ ก ษา (Educational
administration) โดยให/เหตุผลว'า การบริหารการศึกษาเป:นสาขาที่ผสมผสาน เป:นแหล'งที่มาของแนวคิด
จากหลากหลายสาขา การบริหารการศึกษาจึงมีองคประกอบหลายอย'างที่เหมือนกันกับการบริหารธุรกิจ
หรือการบริหารในสาขาอื่นๆ การเรียนรู/ศาสตรทางการบริหารสาขาหนึ่งจึงสามารถถ'ายทอดไปยังอีกสาขา
หนึ่งได/ โดยเฉพาะเรื่องของการระดมความพยายามของผู/คนเพื่อให/บรรลุเป<าหมายร'วมกัน เพียงแต'
เป<าหมายต'างกัน กลยุทธที่นำมาใช/จึงแตกต'างกันไป เช'น การบริหารธุรกิจเป<าหมายคือคุณภาพของ
ผลิตภัณฑและใช/กลยุทธเพื่อการตลาดและผลกำไร ในขณะที่การบริหารการศึกษามุ'งหวังคุณภาพของ
ผู/เรียนและใช/กลยุทธเพื่อส'งเสริมการสอนและการเรียนรู/
จากนิ ย ามของการบริ หารการศึ ก ษาที ่ ก ล' า วถึ ง ข/ า งต/ น กล'า วได/ ว ' า การบริ หารการศึ ก ษามี
องคประกอบสำคัญสองส'วน คือ “วิถีปฏิบัติ-จุดหมาย (Means-End)” ส'วนที่เป:น “จุดหมาย (End)” เป:น
วัตถุประสงคที่คาดหวังให/ได/ผลผลิตจากระบบการศึกษาที่มีคุณภาพคือผู/เรียน และส'วนที่เป:น “วิถีปฏิบตั ิ
(Means)” เป:นกระบวนการเพื่อการปฏิบัติให/บรรลุผลในวัตถุประสงคที่คาดหวังเกี่ยวกับการระดมความ
พยายามของทรัพยากรบุคคลเข/ากับทรัพยากรวัสดุเพื่อให/มีอิทธิพลต'อการเสริมสร/างคุณภาพการสอนและ
การเรียนรู/ที่จะส'งผลต'อเนื่องถึงคุณภาพของผู/เรียน
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3. ความสำคัญของการบริหารการศึกษา
Mukherjee (2020a) กล' า วถึ ง ความสำคั ญของการบริ หารการศึ ก ษาว' า โรงเรี ย นที ่ป ระสบ
ความสำเร็จและมีชื่อเสียงเป:นโรงเรียนที่มีอะไรมากกว'าการสอนที่ดี แม/ว'าการสอนที่ดีและมีทีมวิชาการที่
ยอดเยี่ยมเป:นสิ่งสำคัญ แต'ก็ไม'อาจปฏิเสธบทบาทของฝ^ายบริหารที่มีต'อระบบการศึกษาและการพัฒนา
นักเรียนโดยรวมได/ เพราะการบริหารจะช'วยให/ครูให/ความสำคัญกับการสอน (Allows teachers to
focus on teaching) ช'วยส'งเสริมความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได/ (Promotes accountability) และช'วย
สื่อสารให/ทราบถึงการตัดสินใจ (Informs decisions) ในขณะที่ Zakir (2012) ให/ความเห็นว'า การบริหาร
การศึกษามีความสำคัญเนื่องจากการเป:นผู/นำที่มีประสิทธิภาพซึ่งรับผิดชอบสถาบันการศึกษาจำเป:นต/อง
คุ/นเคยกับแนวคิดทางทฤษฎีและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา จึงต/องพยายามทำ
ความเข/าใจการบริหารการศึกษาที่ดี ต/องสามารถทำหน/าที่ที่เป:นประโยชน สามารถนำความรู/ความเข/าใจ
ในพฤติกรรมขององคกรทั้งภายในและภายนอกมาช'วยให/ดำเนินการได/อย'างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น และ
เนื่องจากสถาบันการศึกษาและการบริหารการศึกษามีลักษณะเฉพาะบางประการที่โดดเด'นที่ผู/บริหาร
การศึกษาจะต/องศึกษาเพื่อเรียนรู/ เข/าใจ และนำไปปฏิบัติ
4. หลักการของการบริหารการศึกษา
Dhammei (2022) กล'าวถึงหลักการบริหารการศึกษา 13 ประการ ดังนี้ 1) หลักการกระจาย
ความรับผิดชอบ (Sharing responsibility) 2) หลักการความเท'าเทียมกัน (Equality) 3) หลักการแห'ง
เสรีภาพ (Freedom) 4) หลักความร'วมมือ (Co-Operation) 5) หลักความยุติธรรม (Justice) 6) หลักการ
รั บรู / คุ ณค' า ของป| จ เจก (Recognition of individual worth) 7) หลั กการเป: นผู / นำ (Leadership) 8)
หลั ก การของปรั ช ญาประชาธิ ป ไตย (Democratic philosophy) 9) หลั ก การของความยื ด หยุ' น
(Flexibility) 10) หลักการของประสิทธิภาพ (Efficiency) 11) หลักการมองโลกในแง'ดี (Optimism) 12)
หลั กการของการเติ บโตทางวิช าชี พ (Professional growth) 13) หลั ก การของค' า สั ม พั ทธ (Relative
value) การพัฒนาโรงเรียนหรือนักเรียนให/ดีขึ้นควรเป:นป|จจัยกำหนดที่สำคัญที่สุด ในขณะที่ Kashyap
(n.d.-b) กล' า วถึ งหลัก การบริ หารการศึ ก ษา 6 ประการที ่ ส อดคล/องกั บทั ศ นะของ Dhammei คื อ 1)
ประชาธิปไตยในโครงสร/าง (Structural democracy) 2) ประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน (Operational
democracy) 3) ความยุติธรรม (Justice) 4) ความเท'าเทียมกันของโอกาส (Equality of opportunity)
5) ความรอบคอบ (Prudence) 6) การปรับตัว ความยืดหยุ'น และความมั่นคง (Adaptability, Flexibility
and Stability)
5. วัตถุประสงค5ของการบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษาจำเป:นต/องมีการบูรณาการและการประสานงานของทรัพยากรต'างๆ ทั้ง
ทรัพยากรทางกายภาพและทรัพยากรมนุษย เช'น นักเรียน ครู หัวหน/างาน ผู/บริหาร และผู/ปกครอง เป:น
ต/น รวมทั้งองคประกอบด/านการศึกษาอื่นๆ เช'น ปรัชญาการศึกษา วัตถุประสงคของการศึกษา หลักสูตร
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วิธีการสอน วินัย บทบาทของครู กฎและข/อบังคับ เป:นต/น ในลักษณะที่เป:น “รวมส'วนต'างๆ เข/าเป:นองค
รวม (Parts, made into whole)” เพื่อให/การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของการบริหารการศึ ก ษา
(The objectives of educational administration) ดังนี้ 1) เพื่อให/การศึกษาที่เหมาะสมแก'นักเรียน
(To provide proper education to students) 2) เพื ่ อให/ แน'ใจว'า มีก ารใช/ ทรั พยากรทั ้ง หมดอย'าง
เพี ย งพอ (To ensure adequate utilization of all resources) 3) เพื ่ อ ให/ แ น' ใ จว' า มี จ รรยาบรรณ
วิ ชา ชี พแล ะกา ร พ ั ฒ น าว ิ ช าช ี พ ข อง ค รู (To ensure professional ethics and professional
development among teachers) 4) จัดโปรแกรมการศึกษาเพื่อให/นักเรียนรู/จักศิลปะการใช/ชีวิตตาม
ระบอบประชาธิปไตยและอบรมสั่งสอนอย'างเป:นเลิศในการเป:นพลเมืองประชาธิปไตย (To organize
educational programs for acquainting students with the art of democratic living and giving
them excellent training in democratic citizenship) 5) เพื ่ อ ระดมความร' ว มมื อ จากชุ ม ชน (To
mobilize the community) 6) จัดกิจกรรมร'วมหลักสูตรอย'างมีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาความสามารถ
ของนั ก เรี ย นและประสิ ท ธิ ภ าพการทำงานของครู ผ ู / ส อน (To organize co-curricular activities
effectively for developing talents of students and work efficiency of educational teachers)
7) เพื่อให/งานสำเร็จลุล'วง (To get the work done) 8) เพื่อเตรียมนักเรียนให/พร/อมรับตำแหน'งใน
อาชีพและเส/นทางชีวิตต'างๆ (To prepare students for taking their places in various vocations
and avenues of life) 9) เพื่อฝ€กให/นักเรียนพัฒนาทัศนคติทางวิทยาศาสตรและวัตถุประสงคต'อทุกด/าน
และทุกกิจกรรมของชีวิต (To train the students in developing scientific attitude and objective
outlook among them towards all aspects and activities of life) 10) เพื ่ อ ความมั ่ น ใจในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (To ensure qualitative improvement of education) (Kashyap, n.d.)
6. ขอบเขตของการบริหารการศึกษา
การศึกษาเป:นหนึ่งในองคกรที่ใหญ'ที่สุดที่ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงคในการพัฒนาและการเติบโต
ของป|จเจกบุคคล และเพื่อตอบสนองความต/องการของสังคม เกี่ยวข/องกับกิจกรรมของคนจำนวนมาก
เช'น นักเรียน ครู ผู/ปกครอง และประชาชนทั่วไป สำหรับองคกรขนาดใหญ'เช'นนี้ จำเป:นต/องมีกลไกที่ดีใน
การทำงาน และมีหลักการที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาความปลอดภัยอย'างมีประสิทธิภาพ จำเป:นต/องมี
กิจกรรมความร'วมมือของผู/เข/าร'วมในกระบวนการให/ความรู/เพื่อให/บรรลุเป<าหมาย เป:นหน/าที่ของฝ^าย
บริหารในการจัดเตรียมกลไกดังกล'าวให/ทำงานได/อย'างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ขอบเขตการ
บริหารการศึกษาจึงกว/างขวางมากและขยายออกไปในหลายสาขา อาจจำแนกอย'างกว/างๆ และอธิบายได/
ภายใต/ประเด็นต'อไปนี้ (Bamte, n.d.)
1. โครงสร/ างกฎหมาย (Legal structure) หมายถึ ง กฎหมายที่ ต/ องผ' านและต/ องวางกรอบ
ระเบียบเพื่อกำหนดหน'วยงานด/านการศึกษา ประเภท อำนาจ และมาตรฐานของสถาบันการศึกษาที่จะ
ดำเนินการ เพื่อกำหนดอำนาจ การควบคุม ความรับผิดชอบ และภาระผูกพัน เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการ
กระจายอำนาจของการจัดการและการจัดตั้งกลไกขององคกรและการบริหาร
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2. นักเรียน (Students) เป:นศูนยกลางของบริหารการศึกษา จำเป:นต/องกำหนดวัตถุประสงค
และขั้นตอนการศึกษาของแต'ละบุคคลและสังคมให/สอดคล/องกับความต/องการ ความสนใจ ความสามารถ
และความต/องการของสังคม กฎเกณฑในการรับเข/าเรียน ระเบียบวินัย ฯลฯ จะต/องมีการวางกรอบและ
นำไปปฏิบัติ
3. บุคลากร (Personnel) มีบทบาทสำคัญในการบริหารการศึกษา เพราะเป:นแรงผลักดันของ
กลไกทางการศึกษาที่ต/องให/ความสนใจอย'างเหมาะสม ต/องกำหนดคุณสมบัติและมาตรฐาน กำหนด
เงื ่ อนไขการบริก ารที ่ ดี เช' น เงิ น เดื อ น ความมั ่ นคงในการดำรงตำแหน' ง การบริ การสวั ส ดิ การ และ
ผลประโยชนเมื ่ อเกษี ยณอายุ เพื ่ อ ดึ ง ดู ด ผู / ม ีค วามสามารถที ่ ด ีท ี ่ สุ ด เข/ า มา ต/ องมี โ ปรแกรมที่ ด ี และมี
ประสิทธิผลสำหรับการพัฒนาศักยภาพส'วนบุคคลและความก/าวหน/าทางวิชาชีพอย'างต'อเนื่อง
4. การเงิน (Finance) รวมถึงรายได/และรายจ'าย และการบัญชีและการตรวจสอบ ต/องมีการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาโดยส'วนกลาง ต/นสังกัด และสถานศึกษา ต/องมีการ
กำหนดนโยบายการเก็บภาษีและค'าธรรมเนียม ฯลฯ กฎและข/อบังคับต/ องมีกรอบสำหรับ การจั ด ทำ
งบประมาณ การใช/จ'าย และการควบคุมเงินทุนและทรัพยากร
5. หลักสูตร (Curriculum) เป:นเครื่องมื อในการบรรลุ เป<าหมายของการศึก ษา การบริหาร
การศึกษาต/องจัดการกับป|ญหาการสร/างและพัฒนาหลักสูตร ต/องดูแลการประเมินอย'างต'อเนื่องและการ
ปรับปรุงโปรแกรมการศึกษาที่ก/าวหน/าในมุมมองของการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
สังคมอย'างต'อเนื่อง ต/องใส'ใจกับโปรแกรมและขั้นตอนการเรียนการสอนและสื่อการสอนอื่นๆ อย'าง
ใกล/ชิด การจัดบริการนักเรียนที่สำคัญ เช'น สุขภาพและนันทนาการ และบริการด/านจิตวิทยา การแนะ
แนวและการให/คำปรึกษา และกิจกรรมร'วมหลักสูตร ฯลฯ จะต/องได/รับการจัดและบริหารเพื่อประโยชน
ของผู/เรียน
6. สิ ่ ง อำนวยความสะดวกทางกายภาพ (Physical facilities) เกี ่ ย วข/ อ งกั บ การจั ด หาและ
บำรุงรักษาอุปกรณและวัสดุ การผลิต การซื้อ การบำรุงรักษา และการบัญชี
7. การประชาสัมพันธ (Public relation) การศึกษาเป:นกิจการเพื่อสังคมที่ดำเนินการโดยความ
ร' วมมื อ ของนั กเรี ย น ครู ผู / ปกครอง และชุ ม ชน การบริ หารการศึ ก ษาต/ อ งทำให/ แต' ล ะคนมี ส ' ว นใน
ความสำเร็จขององคกร ดังนั้นจึงควรรักษาการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเกี่ยวข/องกับการรักษา
บันทึก การออกรายงานเป:นระยะ ข/อมูลและกระดานข'าวเกี่ยวกับความสำเร็จในอดีตและข/อเสนอใน
อนาคต ฝ^ายบริหารควรส'งเสริมให/มีการเยี่ยมเยียนชุมชน และรักษาการมีส'วนร'วมและความร'วมมือโดย
กระบวนการให/และรับ กล'าวคือ โดยใช/ทรัพยากรของชุมชนและให/บริการที่เป:นประโยชนแก'สวัสดิการ
7. หน9าที่ของการบริหารการศึกษา
Amadi (2008) กล'าวว'า คนส'วนใหญ'มักจะคิดว'าหน/าที่ทางธุรการ (administrative functions)
คือขอบเขตของการบริหารการศึกษา แต'ความจริงแล/วขอบเขตของการบริหารการศึกษาครอบคลุมหน/าที่
(Functions) สำคัญ 5 ด/านดังนี้ 1) หนาที่เกี่ยวกับหลักสูตร/การสอน (The curriculum/instructional

7

functions) เนื่องจากเป<าหมายสูงสุดของการบริหารการศึกษาคือการสอนและการเรียนรู/ การพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการสอนจึงเป:นหน/าที่สำคัญ ผู/บริหารการศึกษาจะต/องเป:นผู/อำนวยความสะดวกใน
การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และเป:นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 2) หนาที่เกี่ยวกับบุคลากร
(The staff personnel functions) ผู /บ ริห ารการศึ กษาเป: นผู / นำขององคกร แต' ไม' สามารถสร/ างหรื อ
จัดการองคกรเพียงลำพังได/ ต/องใช/ศักยภาพของบุคลากรให/เกิดประโยชนสูงสุด 3) หนาที่เกี่ยวกับ
นั ก เรี ยน (The student personnel functions) ผู / บริ หารการศึ กษามี หน/ าที ่ จั ดการนั กเรี ย นอย' า งมี
ประสิทธิภาพ ผู/บริหารควรมีความรู/และความเข/าใจในหลักการ แนวคิด และแนวการพัฒนานักเรียน
กระตุ/นและส'งเสริมการแสดงออก และการมีส'วนร'วมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อความเป:นอยู'ที่ดีของ
นักเรียน 4) หนาที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพยากรทางกายภาพ (Financial and physical resources
functions) ผู/บริหารการศึกษาต/องมีความรู/ด/านการจัดการทางการเงินเป:นอย'างดี เนื่องจากเป:นหน/าที่ที่
สำคัญที่สุดอย'างหนึ่ง โดยเฉพาะการจัดการทางการเงินต/องเหมาะสมและต/องตรงไปตรงมา การจัดซื้อ
และบำรุงรักษาโครงสร/างพื้นฐานต/องมีการวางแผนและตั้งโปรแกรมอย'างเหมาะสม ส'งเสริมความสัมพันธ
ของชุมชนและผู/มีส'วนได/ส'วนเสียอื่นๆ ในสถานศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายและตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ
รวมทั้งการเปƒดเผยเพื่อสร/างการรับรู/ต'อความโปร'งใสด/วย และ 5) หนาที่เกี่ยวกับชุมชนสัมพันธของ
สถานศึกษา (The school community relations functions) แม/ว'าสถานศึกษาจะให/บริการชุมชน แต'
เพราะสถานศึกษาเป:นระบบเปƒด หน/าที่ของผู/บริหารการศึกษาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือต/องสร/ า ง
ความสัมพันธเชิงบวกกับชุมชน
ในขณะที ่ Dhammei (2022) กล' า วถึ ง หน/ า ที ่ ของการบริ หารการศึ ก ษาในรายละเอี ย ด 13
ประการที่ส'วนใหญ'สามารถจัดเข/ากลุ'มในแต'ละด/านตามทัศนะของ Amadi ได/ดังนี้ 1) กำหนดจุดมุ'งหมาย
และวัตถุประสงคของการศึกษา (Defines the aims and purpose of education) 2) กำหนดนโยบาย
กรอบการบริหารการศึกษา (Frames policies) 3) วางโครงสร/างองคกร (Lays down the structure of
the organization) 4) กำหนดหน/ า ที ่ แ ละความรั บผิ ด ชอบของตำแหน' งในองคกร (Prescribes the
duties and responsibility of the positions in the organization) 5) กำหนดอำนาจและอำนาจ
หน/าที่ของตำแหน'งขององคกร (Prescribe the power and the authority of the position of the
organization) 6) จั ด หาเงิ น ทุ น และทรั พ ยากรวั ส ดุ อ ื ่ น ๆ (Provides finance and other material
resources) 7) วางแผนการบริหารการศึกษาและดำเนินโครงการด/านการศึกษาที่มีประสิทธิผล (Plans
and operates an effective educational program) 8) จัดให/มีบุคลากรที่จำเป:นในการดำเนินกิจการ
อย' า งราบรื ่ น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Provides the personnel necessary to run the enterprise
smoothly and effectively) 9) กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานทั้งด/านคุณภาพและปริมาณสำหรับ
บ ุ ค ล า ก ร ( Lays down qualitative and quantitative standards of performance for the
personnel) 10) สร/างภาวะผู/นำทางวิชาชีพที่ดี (Provides good professional leadership) 11) ช'วย
กระตุ/นและเติมพลังให/กับความพยายามของบุคลากรและคงไว/ซึ่งการพัฒนาอย'างต'อเนื่อง (Stimulates
and energizes the worker’s efforts and maintains their continuous development) 1 2 )
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ประเมินผลลัพธโดยรวมที่เกี่ยวข/องกับนโยบาย เป<าหมาย และบรรทัดฐานที่กำหนดไว/ (Evaluates the
total outcome in relation to the established policies, aims and norms) 13) รวมพลังทั้ งหมด
ที่ทำหน/าที่ในด/านการศึกษา (Integrates all the forces acting in the field of education)
8. ลักษณะของการบริหารการศึกษา
Kashyap (n.d.) กล'าวถึงลักษณะของการบริหารการศึกษาดังนี้ 1) การบริหารการศึกษาไม'ได/
หมายถึงกระบวนการเดียวใดๆ (Doesn’t refer to any single process) แต'เป:นกระบวนการหรือแง'มุม
ที่แตกต'างกันประกอบขึ้นเป:นการบริหาร สิ่งเหล'านี้คือ การวางแผน การจัดระเบียบ การกำกับ การ
ประสานงาน การควบคุม และการประเมินผลการปฏิ บั ติง าน 2) การบริหารการศึ กษาเป:นงานที ่ ไ ม'
แสวงหาผลกำไร (Non-profit making task) 3) การบริหารการศึกษาเป:นกิจการทางสังคมโดยพื้นฐาน
(Primarily a social enterprise) เนื่องจากเกี่ยวข/องกับทรัพยากรบุคคลมากกว'าทรัพยากรวัตถุ 4) การ
บริ ห ารการศึ ก ษาเป: น ศิ ล ปะมากกว' า วิ ท ยาศาสตร (More an art than a science) เหตุ ผ ลก็ คื อ
ความสัมพันธของมนุษยไม'สามารถบริหารได/ด/วยสูตรที่ลงตัวชุดใดๆ 5) การบริหารการศึกษาคล/ายกับการ
บริหารทั่วไป (General administration) ในหลาย ๆ ด/าน แต'ก็ไม'เหมือนกับการบริหารทั่วไปในหลาย ๆ
ด/ า น 6) การบริ ห ารการศึ ก ษาเป: น เรื ่ อ งที ่ ซ ั บ ซ/ อ น (Complex affair) ในขณะที ่ Dhammei (2022)
กล'าวถึงลักษณะทั่วไปของการบริหารการศึกษาว'าเป:นการดำเนินการเพื่อ 1) บรรลุเป<าหมาย 2) นำคนอื่น
มาใช/เพื่อบรรลุเป<าหมาย 3) จัดให/มีสภาพการทำงานที่เหมาะสมและเสริมสร/างขวัญกำลังใจของคนในการ
ทำงาน 4) สร/างองคกรเพื่อจัดเตรียมนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงและเพื่อการพัฒนา 5) เป:นแนวทางที่
เห็นอกเห็นใจและปฏิรูป 6) วัตถุประสงคหลัก คือ การสร/างบุคลิกภาพ ป|จเจก ความต/องการ และการ
แสวงหาความสมบูรณแบบที่ได/รับการเชิดชูเกียรติ (Glorification) 7) ช'วยให/บุคคลเข/าใจว'าอาชญากรรม
เป:นสิ่งชั่วร/าย 8) ไม'ใช'แค'ปรัชญาการเมือง แต'เป:นจิตวิทยา จริยธรรม สังคมวิทยาและประวัติศาสตรที่
กำหนดกระบวนการหรือขั้นตอนการศึกษา 9) ดำเนินการโดยนำรายบุคคลเข/าเป:นหน'วยเดียวกัน 10) ให/
ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลิกภาพภายในมากขึ้น 11) พยายามทำให/บุคคลเป:นบุคคลที่มีศีลธรรมและ
วัฒนธรรม และ 12) เชื่อมั่นในการทดลอง
9. การบริหารการศึกษา VS การจัดการศึกษา
การพิจารณาถึงแนวคิดของการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ ให/
พิจารณาจากแนวคิดของการบริหาร (Administration) และการจัดการ (Management) ก'อน ในกรณี
แรกพิจารณาจากแนวคิดของ Othman (2011) ที่เห็นว'า การบริหาร (Administration) เน/นการกำหนดจุดมุ'งหมาย
เน/นการตัดสินใจ เน/นอะไรควรทำอะไรไม'ควรทำ เน/นการใช/สมองการคิด เน/นทักษะเชิงมโนทัศนและทักษะเชิงมนุษย
เกี่ยวข/องกับผู/บริหารระดับสูง ใช/ในองคกรที่ไม'หวังกำไร เน/นป|จจัยภายนอก และเกี่ยวข/องกับเจ/าของธุรกิจ ส'วนการ
จัดการ (Management) เน/นการปฏิบัติ เน/นว'าใครทำและทำอย'างไร เน/นการกระทำ เน/นทักษะเชิงเทคนิคและทักษะ
เชิงมนุษย เกี่ยวข/องกับผู/บริหารระดับกลางและระดับล'าง ใช/ในองคกรธุรกิจ เน/นป|จจัยภายใน และเกี่ยวข/องกับ
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ลูกจ/างหรือพนักงานประจำ ซึ่งสอดคล/องกับทัศนะของ Bhojwani (2012) ที่เห็นว'า การบริหาร (Administration) เน/น
การกำหนดจุดมุ'งหมายและแนวนโยบายหลักๆ เน/นหน/าที่เชิงนโยบาย เน/นการตัดสินใจในภาพรวมขององคกร เป:นกิจ
กรรมการบริหารระดับสูง มีสถานะเป:นเจ/าของกิจการที่ลงทุน ใช/ในองคกรของรัฐ ทหาร การศึกษา ศาสนา เป:นการ
ตัดสินใจที่เน/นป|จจัยภายนอกที่คำนึงถึงความเห็นสาธารณะ นโยบายของรัฐ ป|จจัยทางสังคมและอื่นๆ เกี่ยวกับหน/าที่
การวางแผนและการจั ดองคกร และต/ องการทั กษะเชิ งบริ หารมากกว' าทั กษะเชิ งเทคนิ ค ส' วนการจั ดการ
(Management) เน/นการนำนโยบายสู'การปฏิบัติ เน/นหน/าที่เชิงบริหารจัดการ เน/นการตัดสินใจในระดับหน'วย
ปฏิบัติงาน เป:นกิจกรรมการบริหารระดับกลาง เป:นกลุ'มบุคคลที่ทำหน/าที่บริหารให/บรรลุจุดหมาย ใช/ในองคกรธุรกิจ
เอกชน เป:นการตัดสินใจที่เน/นป|จจัยภายใน ที่ขึ้นกับค'านิยม ความเห็น ความเชื่อ ของผู/บริหาร เกี่ยวกับหน/าที่การจูง
ใจและการควบคุมองคกร และต/องการทักษะเชิงเทคนิคมากกว'า
จากแนวคิดของ Othman และ Bhojwani ดังกล'าวข/างต/น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับคำอธิบายของ
Mukherjee (2020b), Guardian (2020), Kumari (2022), และ Nirav (n.d.) ถึงความแตกต'างระหว'าง
กา รบร ิ หารกา รศึ กษ า (Educational administration) แ ละก าร จั ดกา รศ ึ ก ษา (Educational
management) จะเห็นถึงความสอดคล/องในแนวคิดกับทัศนะของบุคคลทั้งสองนั้น โดยอธิบายว'า การ
จัดการ (Management) หมายถึง การทำงานกับผู/คนและผ'านคนเพื่ อให/บรรลุเ ป< าหมายขององคกร
ในขณะที่ การบริหาร (Administration) เกี่ยวข/องกับการกำกับและควบคุมหน/าที่ที่จำเป:นในการดำเนิน
กิจการของสถาบันการศึกษา การกำหนดนโยบายที่เป:นแนวทางในการตัดสินใจ กฎหมายและระเบียบ
ข/อบังคับการบริหารการศึกษา รวมถึงการกำหนดกระบวนการใช/ทรัพยากรในลักษณะที่ส'งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพมนุษยและการทำงานขององคกรอย'างมีประสิทธิผล และครอบคลุมถึงเทคนิคและขั้นตอน
ทั้งหมดที่นำไปสู'การดำเนินงานและทำให/องคกรทำงานได/อย'างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงอธิบายได/ว'า
การจั ด การศึ ก ษา (Educational management) เป: น หน/ า ที ่ ที่ เ กี ่ ย วข/ อ งกั บ การประสานและชี ้ น ำ
ทรั พ ยากรบุ ค คลให/ บ รรลุ เ ป< า หมายและวั ต ถุ ป ระสงคของสถาบั น โดยใช/ ท รั พ ยากรที ่ ม ี อ ยู ' อ ย' า งมี
ประสิทธิภาพ หน/าที่หลักของฝ^ายจัดการ (Managers) คือ การปรับใช/ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทาง
การเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติให/มีประสิทธิภาพ ส'วน การบริหารการศึกษา
(Educational administration) รวมถึงหน/าที่ต'างๆ เช'น การวางแผน การเงิน การจัดระเบียบ การกำกับ
ดูแล การกำกับดูแล การตรวจสอบ และการประเมิน ที่มีบทบาทในการกำหนดเป<าหมายของการศึกษา
ทบทวน คำติชม และประเมินผล ดังนั้นหน/าที่หลักของฝ^ายบริหาร (Administrators) เกี่ยวข/องกับการ
วางแผน การจัดบุคลากร การสรรหา การเป:นผู/นำ และการควบคุมองคกรเพื่อให/บรรลุเป<าหมาย
อย'างไรก็ตาม Mukherjee เห็นว'า เสาหลักในการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา ต/องอาศัย
การทำหน/าที่ทั้งการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา หากปราศจากการทำงานที่เหมาะสมของสอง
หน/าที่นี้ สถาบันการศึกษาก็จะขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นจึงเป:นสิ่งสำคัญที่ทั้งสองต/ อง
ทำงานควบคู' กั นอย' างใกล/ชิ ด สอดคล/องกับ ทั ศ นะของ Wall Street Journal (2013) ที่กล'าวถึ ง การ
จัดการและการบริหารว'าแม/มีความแตกต'างกัน แต'ต'างเสริมกันและกัน ต/องจับมือกัน (Hand in hand)
การที่จะแยกสองเรื่องนี้ออกจากกันจะสร/างป|ญหามากกว'าจะแก/ป|ญหา ทั้งนี้เพราะสถานะของผู/บริหาร
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การศึกษาในสถาบันการศึกษาแต'ละระดับต'างมีสถานะที่จำเป:นต/องทำหน/าที่ทั้งการบริหารการศึกษาและ
การจัดการศึกษา - (ผู/เขียน) ในกรณีของผู/บริหารการศึกษาระดับกระทรวงจะทำหน/าที่เกี่ยวข/องกับการ
วางแผน การจัดบุคลากร การสรรหา การเป:นผู/นำ และการควบคุมองคกรเพื่อให/บรรลุเป<าหมายของ
กระทรวง แต'ขณะเดียวกันก็จะทำหน/าที่การจัดการเพื่อให/การนำนโยบายของฝ^ายการเมืองหรือของ
รัฐบาลมาปฏิบัติเป:นไปอย'างมีประสิทธิภาพด/วย หรือกรณีผู/บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษาจะทำหน/าที่
เกี่ยวข/องกับการวางแผน การจัดบุคลากร การสรรหา การเป:นผู/นำ และการควบคุมองคกรเพื่อให/บรรลุ
เป<าหมายของเขตพื้นที่การศึกษา แต'ขณะเดียวกันก็จะทำหน/าที่การจัดการเพื่อให/การนำนโยบายจากต/น
สังกัดในส'วนกลางมาปฏิบัติเป:นไปอย'างมีประสิทธิภาพด/วย หรือในกรณีของผู/บริหารสถานศึกษาจะทำ
หน/าที่เกี่ยวข/องกับการวางแผน การจัดบุคลากร การสรรหา การเป:นผู/นำ และการควบคุมองคกรเพื่อให/
บรรลุเป<าหมายของสถานศึกษา แต'ขณะเดียวกันก็จะทำหน/าที่การจัดการเพื่อให/การนำนโยบายจาก
หน'วยงานต/นสังกัดจากส'วนกลางและจากเขตพื้นที่การศึกษามาปฏิบัติเป:นไปอย'างมีประสิทธิภาพด/วย
เป:นต/น
10. ผู9บริหารการศึกษา: หน9าที่ ความรับผิดชอบ และทักษะ
Bruens (2020) และ Blackburn (2022) กล'าวถึงหน/าที่ของผู/บริหารการศึกษา ดังนี้ 1) ประเมิน
และสร/างมาตรฐานหลักสูตรและวิธีการสอน 2) รับสมัคร จ/าง เลิกจ/าง และฝ€กอบรมพนักงาน 3) สื่อสาร
กับครอบครัว 4) กำหนดแนวปฏิบัติในการบรรลุมาตรฐานทางวิชาการระดับสูง 5) พบปะกับชุมชนฝ^าย
บริหาร ผู/อำนวยการ และคณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนหน'วยงานท/องถิ่น รัฐ และรัฐบาลกลาง 6)
ติดตามดูแลด/านการเงิน รวมทั้งงบประมาณและการจัดซื้อค'าใช/จ'ายของสถานศึกษา 7) ประเมินครูและ
บุคลากรเพื่อให/แน'ใจว'ามีการนำหลักสูตรไปใช/อย'างเหมาะสม 8) เป:นตัวแทนและรักษาภาพลักษณและ
ชื่อเสียงของสถานศึกษา 9) กำหนดระเบียบวินัยที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนที่กระทำผิด 10) สนับสนุน
คณะครูด/วยการฝ€กอบรม การเพิ่มคุณค'า และการกำหนดเป<าหมาย 11) ทำหน/าที่งานกับคอมพิวเตอรให/
สมบูรณโดยใช/การสื่อสารออนไลน โปรแกรมประมวลผลคำ และเครื่องมืออัตโนมัติอื่นๆ 12) สื่อสารกับ
ผู/ปกครองเกี่ยวกับเกรดตกหรือป|ญหาทางวินัย 13) กำกับดูแลการดูแลสถานที่เพื่อความปลอดภัยและ
คุณภาพของสภาพร'างกาย 14) รับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานท/องถิ่น รัฐ และรัฐบาลกลาง 15) เข/าร'วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข/องกับสถานศึกษาในวันหยุดสุดสัปดาหและตอนเย็น และ 16) เตรียมความพร/อมสำหรับ
ป‡การศึกษาที่จะมาถึงในช'วงฤดูร/อน
ขณะเดียวกันได/กล'าวถึงทักษะของผู/บริหารการศึกษา ดังนี้ 1) ใส'ใจในรายละเอียด 2) มีน้ำใจและ
เอาใจใส' 3) เอาใจใส'และเข/ากับคนง'าย 4) มีทักษะทางการทูตสูง 5) รู/นโยบายสถานศึกษา 6) ชำนาญใน
การวางแผนและจัดงาน 7) มีทักษะในการระบุป|ญหาและระดมความคิดในการแก/ป|ญหาที่เป:นไปได/ 8) มี
ความสามารถในการสื่อสารเป:นลายลักษณอักษรและด/วยวาจา 9) การทำงานอย'างอิสระและทำงาน
ร'วมกัน 10) กระตือรือร/นในการติดต'อกับครูและนักเรียน 11) มีประสบการณด/านการศึกษาในห/องเรียน
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AGCAS Editors (2022) และ Career Explorer (n.d.) กล'าวถึงความรับผิดชอบของผู/บริ หาร
การศึกษา ดังนี้ 1) สนับสนุนด/านการบริหารให/กับครูและบุคลากร 2) จัดการวงจรชีวิตนักเรียน ตั้งแต'การ
ลงทะเบียน/การรับเข/ าศึก ษา จนถึงการสำเร็จการศึ กษา/การออก 3) ทำงานร'วมกับคณะกรรมการ
วิชาการ หน'วยงานกำกับดูแล และกลุ'มงานต'างๆ 4) ช'วยเหลือด/านการสรรหา ประชาสัมพันธหรือศิษย
เก'าสัมพันธ และกิจกรรมทางสังคม 5) ร'างและตีความข/อบังคับ 6) จัดการกับข/อสงสัยและขั้นตอนการ
ร/องเรียน 7) ประสานกระบวนการตรวจสอบและประเมิ นผล 8) รักษาระดับการประกัน คุ ณภาพใน
ระดับสูง รวมถึงการประเมินหลักสูตรและขั้นตอนการอนุมัติหลักสูตร 9) ใช/ระบบสารสนเทศและจัดทำ
รายงานและสถิติการใช/งานทั้งภายในและภายนอก 10) มีส'วนร'วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศใน
อนาคต 11) มีส'วนสนับสนุนนโยบายและการวางแผน 12) บริหารจัดการงบประมาณและติดตามระบบ
การเงิน 13) ซื้อสินค/าและอุปกรณและดำเนินการใบแจ/งหนี้ 14) กำกับดูแลเจ/าหน/าที่ธุรการอื่น ๆ 15)
สื่อสารกับสถาบันพันธมิตร สถาบันอื่น หน'วยงานภายนอก หน'วยงานราชการ และนักเรียน 16) จัด
ระเบียบและอำนวยความสะดวกด/านการศึกษาหรือกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลาย
นอกจากนั ้ นยัง กล' า วถึ ง ทัก ษะของผู / บ ริ ห ารการศึก ษา ดั งนี ้ 1) ทั กษะด/ า นมนุ ษยสั ม พั น ธที่
แข็งแกร'งเพื่อช'วยให/มีความสัมพันธกับนักเรียน เจ/าหน/าที่วิชาการ ครู ผู/จัดการอาวุโส และเพื่อนร'วมงาน
ในด/านอื่นๆ 2) ทักษะการสื่ อสารที่ เป:นลายลั ก ษณอั ก ษรที่ ดี เยี ่ย ม 3) ทักษะการทำงานเป:น ที มและ
ความสามารถในการทำงานคนเดียวโดยไม'ต/องมีผู/ดูแล 4) ความสามารถในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงบวก 5) ทักษะการจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และจัดการเวลาอย'างมีประสิทธิภาพ 6) ทักษะ
ด/านไอทีในด/านต'างๆ เช'น การประมวลผลคำ ฐานข/อมูล และอินเทอรเน็ต ตลอดจนการใช/โซเชียลมีเดีย
7) ใส'ใจในรายละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงข/อผิดพลาด 8) ความสามารถในการรับมือกับงานหนักและการ
หยุดชะงักบ'อยครั้ง 9) ความตระหนักในการรักษาความลับเมื่อทำงานกับบันทึกของนักเรียนหรือเจ/าหน/าที่
และ 10) มีแนวทางการทำงานที่ยืดหยุ'น
ในขณะเดียวกัน University of Bridgeport (2022) และ Target Jobs (n.d.) ได/กล'าวถึงหน/าที่
ของผู/บริหารการศึกษาที่สอดคล/องกับทัศนะของ Bruens, Blackburn, และ Career Explorer ที่นำมา
กล'าวถึงข/างต/น ดังนี้ 1) การประเมินและสร/างมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา 1) การสื่อสารกับ
ครอบครัว 2) วางแผนงานสถาบัน 3) ดำเนินการประเมินครูผู/สอน 4) สนับสนุนคณะครูด/วยการฝ€กอบรม
และให/คำแนะนำ 5) ตรวจสอบให/แน'ใจว'าสถานศึกษาหรือเขตการศึกษาเป:นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ของท/องถิ่น รัฐ และรัฐบาลกลาง 6) ติดตามดูแลด/านการเงิน ของสถาบัน 7) ติดต'อประสานงานกั บ
นักเรียนที่มีศักยภาพ สถาบันอื่น และหน'วยงานราชการ 8) การเตรียมสถิติและการจัดการข/อมูล เช'น
ตัวเลขนักเรียนและตัวเลขการเข/าชั้นเรียน 9) การจัดการข/อสงสัยและข/อร/องเรียน 10) ค/นคว/าและเขียน
รายงาน 11) การจัดงานกิจกรรมต'างๆ ขณะเดียวกันได/กล'าวถึงทักษะที่สำคัญสำหรับผู/บริหารการศึกษา
ดังนี้ 1) มีมนุษยสัม พั นธที่ด ีเยี่ ยม 2) ทักษะด/ านไอที 3) ทักษะการบริ หารองคกรและเวลา และ 4)
ความสามารถในการทำงานร'วมกับผู/คนจากทุกภูมิหลัง
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11. บทสรุป: สิ่งท9าทายตอการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21
บทสรุปที่ไม'สรุปเนื้อหาในแต'ละประเด็นหลักที่นำมากล'าวถึงข/างต/น แต'ขอนำเสนอสิ่งท/าทายต'อ
การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให/นำไปคิดกันต'อในโอกาสต'างๆ เช'น การจัดทำหลักสูตร การ
บริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร การทำวิจัยหรือวิ ทยานิ พ นธ และการปฏิ บ ั ติ
กิจกรรมใดๆทางการบริหารการศึกษา ภายใต/กรอบแนวคิดของ “วิถีปฏิบัติ-จุดหมาย (Means-End)”
สิ่งท/าทายต'อการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อพิจารณาจาก “จุดหมาย (End)” ที่
คาดหวังให/เกิดขึ้นกับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 คือ การเปลี่ยนภาพการมองบุคคลในวัยเยาวที่ต/องเดินทาง
ไปโรงเรียน ใช/เวลาเรียนกับรายวิชา เพื่อรับเกรด และสำเร็จการศึกษา เป:นการมองผู/เรียนในบริบทใหม'
คือ 1) กระตุ/นปลุกเร/าให/ผู/เรียนเป:นบุคคลเจ/าความคิดเจ/าป|ญญา (Resourceful) ที่ยังคงมีการเรียนรู/แม/
หลังเลิกเรียนในแต'ละวัน หรือแม/พ/นจากวัยเรียนไปแล/ว 2) ให/ความสำคัญกับความสนใจและช' วยให/
เรียนรู/เตรียมตัวสู'โลกที่เป:นจริง 3) กระตุ/นความอยากรู/อยากเห็นเพื่อเป:นพื้นฐานการเรียนรู/ตลอดชีวิต
และ 4) ใช/หลักความยืดหยุ'นในวิธีการสอน ผู/เรียนจะต/องได/รับการพัฒนาแบบองครวมให/เป:นคนเต็มคน
เน/นพัฒนาทักษะเพื่อความอยู'รอดในศตวรรษที่ 21 เช'น ทักษะการคิดสร/างสรรคและการแก/ป|ญหา ทักษะ
การทำงานร'วมกับคนอื่น ทักษะความคล'องแคล'วและปรับตัว ทักษะการริเริ่ม กล/าคิดกล/าทำ ทักษะการ
สื่อสารที่มีประสิทธิผล ทักษะการเข/าถึงและการวิเคราะหสารสนเทศ และทักษะความเป:นผู/อยากรู/และมี
จินตนาการ (21st Century Schools, 2008)
พิจารณาจาก “วิถีปฏิบัติ (Means)” ที่เป:นปฏิบัติการทางการบริหารการศึกษาที่คาดหวังให/
ส'งผลต'อภาพที่คาดหวังให/เกิดขึ้นกับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1. ศาสตรการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 ที่มีรูปแบบแตกต'างจากอดีต เป:นรูปแบบใหม'ที่จะต/อง
มุ'งให/นักเรียนสร/างสรรคความรู/ (Knowledge creation) จากกระบวนการได/รับความรู/ การลงลึกใน
ความรู/ และการสร/างสรรคความรู/ (Churches, 2008)
2. หลักสูตรสำหรับศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนจากรูปแบบยึดตำรา ยึดครู ยึดกระดาษดินสอเป:น
สำคัญ เปลี่ยนเป:นรูปแบบยึดโครงงานเป:นฐาน ยึดการขับเคลื่อนด/วยการวิจัย เป:นหลักสูตรเพื่อชีวิต
เชื่อมโยงชุมชนกับประเทศ กับชาติ และกับนานาชาติ พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง พหุป|ญญา การอ'านออก
เขี ยนได/ เชิ งพหุ เทคโนโลยีและมัล ติ มี เดี ย และการเรี ย นรู/ ป|ญหาจากโลกที ่ เป: นจริ ง (The Victorian
Council of School Organizations Inc, 2012)
3. ทักษะการเรียนรู/สำหรับศตวรรษที่ 21 เป:นทักษะที่ให/ความสำคัญกับยุทธศาสตรทางป|ญญา
(cognitive strategies) ที่ช'วยให/นักเรียนนำเอาสิ่งที่รู/หรือสิ่งที่กำลังเรียนรู/ไปใช/หลายแนวทาง ดังนี้ 1)
เปƒดกว/างทางป|ญญาในวิชาที่เรียนอยู' 2) ยอมรับอย'างมีหลักฐานสนับสนุน 3) วิเคราะหเพื่อตัดสินใจอย'าง
เชื่อถือได/ 4) ยึดความเป:นเหตุผล โต/แย/ง และพิสูจน 5) แปลความและเปรียบเทียบความเห็นต'าง 6) รู/
วิธีแสวงหาคำตอบที่ถูกต/อง และ 7) หาทางเลือกหลายๆ ทางเพื่อแก/ป|ญหา (Conley, 2010)
4. ครูสำหรับศตวรรษที่ 21 ภาพของครูที่เปลี่ยนไปจากบทบาทพื้นฐานการเป:นผู/ถ'ายทอดหรือ
ผู/แจกจ'ายสารสนเทศ เป:นนักประพันธหรือผู/ออกแบบการเรียนรู/ให/กับนักเรียน ช'วยให/นักเรียนได/เปลี่ยน
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สารสนเทศเป:นความรู/ เปลี่ยนความรู/เป:นภูมิป|ญญา เน/นการก'อให/เกิดความรู/ โดยสร/างวัฒนธรรมการ
สืบค/น (World Press, 2011)
5. ชุมชนการเรียนรู/ทางวิชาชีพสำหรับศตวรรษที่ 21 มีส'วนที่เป:นดิจิทัลหรือเทคโนโลยีดิจิทัล
เพิ่มเติมเข/าไป อันเนื่องจากการเกิดขึ้นของอินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีสมัยใหม' เป:นชุมชนการเรียนรู/ทาง
วิชาชีพที่ภาพของห/องเรียนที่มีฝาผนังสี่ด/านหายไป กลายเป:นภาพห/องเรียนแห'งโลกใหม'ขึ้นมาแทน เป:น
สภาพแวดล/อมการเรียนรู/ใหม'ที่ครูและนักเรียนได/ขยายเครือข'ายเป:นชุมชนการเรียนรู/ทางวิชาชีพที่มีพลัง
ขยายกว/างออกจากห/องเรียนและโรงเรียน สู'เมือง รัฐ ประเทศ และโลก (Gorman, 2012)
6. สถานศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ภาพของโรงเรียนที่เปลี่ยนไป จากภาพการเป:นสิ่งก'อสร/าง
กลายเป:นภาพศูนยรวมประสาทที่เชื่อมโยงครู นักเรียน และชุมชนเข/ากับขุมทรัพยขององคความรู/ที่มีอยู'
ในโลกด/วยเครื่องมือคอมพิวเตอรที่หลากหลาย (Apple Classrooms of Tomorrow - Today, 2008)
7. ผู/บริหารสถานศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ที่จะต/องทำงานเพื่อให/มีความมั่นใจได/ว'าตนเองได/
ทำหน/าที่เป:นเช'นผู/นำ (as leader) เพื่อการเรียนรู/ของนักเรียน และจะต/องพัฒนาทัศนคติใหม'ๆ ให/เกิด
ขึ้นกับตัวเองด/วย คือ 1) ทันสมัย มองอนาคตอย'างมีวิสัยทัศน 2) มีสัมพันธภาพ สร/างมิตรภาพที่เข/มแข็ง
และยั่งยืน 3) ปรับตัว ตอบสนองความไม'แน'นอนได/รวดเร็ว 4) มุ'งมั่น เข/าใจความขัดแย/ง จัดการด/วย
สมอง 5) สร/างแรงบันดาลใจ ไม'บังคับแต'จูงใจ สร/างแรงบันดาลใจ 6) ทะเยอทะยาน มุ'งสร/างความสำเร็จ
7) โปร'งใส สร/างความไว/วางใจให/เกิดขึ้น 8) เป:นพี่เลี้ยงมากกว'าเป:นผู/สอน 9) ซื่อสัตย จริงใจ ไม'โกหก
หลอกลวง และ 10) มีพันธะรับผิดชอบที่ตรวจสอบได/ คำนึงถึงคำมั่นสัญญา คำนึงถึงความสำเร็จหรือ
ล/มเหลว ปรับทิศทางหากไม'ถูกต/องหรือไม'บรรลุผล (Victor, n.d.)
8. ห/องเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนจากห/องเรียนแบบครูเป:นศูนยกลาง สื่อสารจากคน
เดียวไปหาคนจำนวนมาก ขาดความยืดหยุ'น ยากต'อการสร/างความร'วมมือและการสื่อสาร มีเทคโนโลยีที่
จำกัด ค'อนข/างตายตัว เน/นรายคนมากกว'าเน/นการทำงานเป:นกลุ'ม ให/กลายเป:นห/องเรียนที่มีรูปร'าง
หน/าตาที่คำนึงลักษณะผู/เรียนในศตวรรษที่ 21 เช'น มีความรู/พื้นฐานและเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี มี
ความรู/ความชำนาญด/านสื่อ ยืดหยุ'นและมีพลวัต หลายภารกิจ เป:นนักสื่อสารและนักร'วมมือ เป:นแบบ
ปฏิสัมพันธและเครือข'าย รวดเร็ว ริเริ่มสร/างสรรคและดัดแปลง นักเรียนเป:นศูนยกลาง เรียนรู/ตลอดชีวิต
เรียนได/ทุกที่ทุกแห'ง และมีการเรียนรู/ที่หลากหลาย (Educational Origami, n.d.)
9. สภาพแวดล/อมการเรียนรู/สำหรับศตวรรษที่ 21 เป:นสภาพแวดล/อมที่ตื่นตัวทางป|ญญา มี
รูปแบบการเรียนรู/ที่ยึดนักเรียนเป:นศูนยกลาง นักเรียนเป:นผู/ตั้งคำถาม ตั้งประเด็น กำหนดป|ญหา โดยถือ
ว'าคำถามที่ยิ่งใหญ'เป:นคำถามที่มาจากตัวนักเรียน ไม'ถูกชี้นำหรือชี้นิ้วให/ถามหรือบังคับตั้งประเด็น เป:น
สภาพการเรียนรู/ที่สามารถแยก “good students” จาก “good thinkers” ได/ เกณฑวัดความสำเร็จมี
ความสมดุลและโปร'งใส สร/างนิสัยการเรียนรู/อย'างต'อเนื่อง และให/โอกาสปฏิบัติเพื่อสะท/อนให/เห็นถึง
ความเข/าใจในเนื้อหา (Heick, 2012)
จากประเด็นที่เป:นสิ่งท/าทายการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ข/างต/น หากถือว'าสิ่งท/าทาย
เหล'านั้นเป:นนวัตกรรม (Innovation) ผู/เขียนขอนำเสนอประเด็นเสริมที่เป:นข/อคิดเตือนใจสำหรับผู/ที่ทำ
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หน/าที่ทางการบริหารการศึกษาว'าทำอย'างไรจึงจะทำให/สิ่งที่ท/าทายมีความเป:นไปได/ในทางปฏิบัติที่สงู ขึ้น
จากทัศนะของ Ryshke (2012) ที่กล'าวถึง “10 วิธีที่ไม'ก'อให/เกิดนวัตกรรม และ 10 วิธีสำหรับสถานศึกษา
ที่จะใช/เพื่อเสริมสร/างนวัตกรรมให/เกิดขึ้น” ดังนี้

-

-

-

-

10 วิธี
ที่ไม'ก'อให/เกิดนวัตกรรม
คิดแบบยึดติด (Stuck thinking)
เราได/ทำในสิ่งนั้นแล/ว (We’ve always
done it that way)
ถนอมตัว ปลอดภัยไว/ก'อน (Playing not
to lose)
ไม'สนใจลูกค/า (Customer discontent)

-

-

-

-

-

ใช/วิธีแบบโลนเรนเจอร (The Lone
Ranger approach)

-

-

ไม'ถือความล/มเหลวเป:นทางเลือก
(Failure is not an option)

-

-

มีจิตใจตามผู/นำ (Follow the leader
mentality)

-

-

การจ/างที่อ'อนแอ (Weak hires)

-

10 วิธี
เพื่อเสริมสร/างนวัตกรรม
ให/ครูและนักเรียนได/ตั้งคำถาม เช'น เราจะเปลี่ยน
แปลงวิธีการคิดเกี่ยวกับโรงเรียนจะปรับปรุงการ
เรียนรู/กันอย'างไร
ให/ครูและนักเรียนสร/างกิจวัตรใหม' ประเพณีใหม'
และแนวทางใหม'ในการเรียนรู/
ให/ครูและนักเรียนอยู'ในแนวหน/าเผชิญกับสิ่งที่น'า
ตื่นเต/นและเร/าใจในสังคม
ให/โรงเรียนได/รับข/อมูลสะท/อนผลเป:นประจำจาก
นักเรียน ผู/ปกครอง และผู/มีส'วนได/เสียอื่นๆ ว'าได/ทำ
ให/บรรลุความต/องการของนักเรียนทั้งหมดแล/วหรือไม'
กระตุ/นครูและนักเรียนสร/างชุมชนของผู/เรียนแบบ
รวมพลังที่มีเครือข'ายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
ส'งเสริมการทำงานเป:นทีมในการสะท/อนผลการ
เรียนรู/
ยอมรับในความล/มเหลว สนับสนุนวัฒนธรรมโรงเรียน
ให/ยึดถือว'าความล/มเหลวเป:นเช'นเชื้อเพลิงที่จะ
ก'อให/เกิดนวัตกรรม ยอมให/ครูและนักเรียนมี
ข/อผิดพลาด เพื่อให/เกิดการเรียนรู/และเติบโตจาก
ข/อผิดพลาดนั้น
กระตุ/นครูและนักเรียนมองไปไกลกว'าป|จจุบัน
ต/องการเป:นอะไรใน 5 ป‡หรือ 10 ป‡ข/างหน/า ส'งเสริม
วัฒนธรรมที่สนับสนุนความเป:นนักคิดที่อิสระที่ให/
คุณค'ากับการศึกษาว'าเป:นการนำไปข/างหน/า (To
lead out)
นำคนเข/าสู'ชุมชนโรงเรียนอย'างมีความหลากหลายใน
ความคิดและมีวิธีการที่น'าสนใจ ไม'จ/างครูหรือรับ
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-

ขาดทักษะ (Lack of know how)

-

-

คาดหวังที่ไม'จริง (Unrealistic
expectations)

-

นักเรียนเข/ามาอย'างเป:นแบบเดียวกัน (Prototype)
จ/างอย'างไม'ซ้ำกันและอย'างมีศักยภาพ
ไม'กลัวที่จะกำหนดความคาดหวังใหม'สำหรับครูและ
นักเรียนที่จะก'อให/เกิดทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ที่
จะเชื่อมโยงผู/เรียนสู'สังคมระดับโลก
ไม'ใส'ไข'ทุกใบไว/ในตะกร/าใบเดียวแล/วคิดการณใหญ'
ให/ใช/นวัตกรรมทางความคิดจิตใจ (Soft innovation)
กระตุ/นครูและนักเรียนให/มีการสร/างสรรคสิ่งใหม'ๆ
ตลอดเวลา
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