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สัมมนาและบรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพ” โดยชี้ใหเห็นวาผูบริหารสถาน
ศึกษาเปนผูที่มีบทบาทสํ าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนเปาหมายหลักของการปฏิรูป
การศึกษา จึงจํ าเปนที่จะตองปรับปรุงการผลิตและพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาเพื่อให ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการปฏิรูปการศึกษา โดยจะตองสรางความเขาใจแกผบู ริหารสถานศึกษาใน
เรื่องตางๆ เชน ระบบการศึกษาไทย การพัฒนาองคความรูเ พือ่ พัฒนาการบริหารการศึกษา การออก
แบบและการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา หลักธรรมาภิบาล ความรูและทักษะพื้นฐานของผูบริหาร
การศึกษา และวิชาชีพผูบริหารการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เห็นวาการบรรยายพิเศษดังกลาวเปนประโยชน
อยางยิ่งตอการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 จึงไดจัดพิมพเพื่อ
เผยแพรใหแกผูบริหารหลักสูตราการบริหารการศึกษา ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
คณาจารย และผูสนใจทั่วไป
(นายรุง แกวแดง)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

การบรรยายพิเศษเรื่อง
การบริหารเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
โดย. ศ. นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ทานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (ดร.รุง แกวแดง)
ทานประธานสภาผูบริหารหลักสูตรการบริหารการศึกษาแหงประเทศไทย
(ศ.ดร.ธีระ รุญเจริญ) และทานผูม เี กียรติ ทีเ่ คารพ ผมทราบวาเมือ่ วันที่ 14
พฤศจิกายน 2543 หัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษาไดรวมตัวกันจัดตั้ง
สภาผูบ ริหารหลักสูตรการบริหารการศึกษาแหงประเทศไทยขึน้ โดยในชวง
2 ปทผี่ า นมา กรรมการบริหารสภาฯ ไดทางานอย
ํ
างเขมแข็งและมีผลงาน
ออกมาอยางตอเนือ่ ง ซึง่ ผมขอแสดงความชื่นชม
ผูที่อยูเบื้องหลังสภาผูบริหารหลักสูตรฯ ซึ่งหนึ่งในจํานวนนั้นคือ
ดร.รุง แกวแดง คงมองวาการปฏิรปู การศึกษา นอกจาก ครู ผูเ รียน และ
ประชาชนโดยทัว่ ไปแลว ผูบ ริหารสถานศึกษา ยังเปนอีกกลุมบุคคลหนึ่ง
ทีส่ ําคัญ และตองกําหนดบทบาทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใหมๆ ที่
เกิดขึ้นในการปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ
ไดนยิ ามคําวา “ผูบ ริหารสถานศึกษา” ไว 2 นิยาม คือ ผูบ ริหารการศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา และผูที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการอื่นๆ อีก
หลายอาชีพ แตทกี่ ลาวถึงกันมากคือ ผูบ ริหารสถานศึกษา เพราะจะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากระบบเดิม
เมือ่ พูดถึง คําวา “ผูบ ริหารสถานศึกษา” ปจจุบนั สถาบันอุดมศึกษา
ตางๆ ในประเทศไทยมีหลักสูตรผลิตผูบ ริหารการศึกษาแลว ทั้งในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยสวนใหญเปนระดับปริญญาโท
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คําถามก็คอื เมือ่ ทุกอยางเปลีย่ นไป เราจะปรับปรุงหลักสูตรอยางไร เพือ่ ให
ผูที่เรียนจบในหลักสูตรนี้มีความรูความสามารถ มีความเขาใจ มีพื้นฐาน
ความคิดและพื้นฐานหลักวิชาที่จะออกไปเปนผูบริหารที่มีความเปนผูน าํ
(Leadership) มีประสิทธิภาพในการทํางาน และมีธรรมมาภิบาล คําถามนี้
ใหญมาก เพราะผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูออกแบบและจัดระบบ
การศึกษา ทั้งระบบความคิดและระบบการบริหาร ซึ่งหมายรวมถึงการ
นํ าเอาทรัพยากรเพื่อการศึกษาไปบริหารใหเกิดผลผลิตทางการศึกษา
ตามที่ระบบการศึกษาของประเทศตองการ ผูบริหารการศึกษาจึงมีความ
สําคัญมาก
การควบคุมดูแลหรือบริหารการศึกษามี 2 ระดับดวยกัน คือ
“ระดับการเมือง” และ “ระดับขาราชการประจําหรือระดับผูป ฏิบตั ”ิ หรือ
ทีเ่ รียกวา “ฝายนโยบาย” กับ “ฝายปฏิบัติ” ซึง่ ก็มคี ําถามตามมาอีกวา
เราจะสรางระบบอยางไรใหรอยตอระหวางฝายการเมืองและฝ า ย
ปฏิบตั มิ ธี รรมาภิบาลซึง่ กันและกัน ผมคิดวา ถาเรายอมรับความจริง
คงตองพูดกันใหชดั วา ทีผ่ า นมานัน้ รอยตอระหวางฝายการเมืองและฝาย
ปฏิบตั ไิ มชดั เจน มีการลวงลูก มีการคอรัปชัน่ และทําลายระบบการศึกษา
จนกระทั่งขณะนี้ลมลุกคลุกคลาน ฉะนั้น ทานทั้งหลายที่ทําหนาที่ผลิต
ผูบริหารรุนตอๆ ไป กรุณานําแนวคิดนี้รวมไวในหลักสูตรที่ทานดูแล
อยูดวยก็จะเปนประโยชนอยางมหาศาล
ผมยอมรับในหลักความจริงวา คลองแสนแสบนัน้ ดําและเหม็นมาก
ซึง่ ผูบ ริหารรุน ใหมๆ ทีผ่ ลิตขึน้ มานัน้ เปรียบเหมือนนํ้าสะอาด 1-2 ถัง
ทีเ่ ทลงไปในคลองนัน้ ผมทราบดีวา มันไมไดทาให
ํ คลองสะอาดไดทนั ที
แตวาเราตองทํา เพราะแทนที่เราจะเอานํ้าสกปรกโยนซํ้าเขาไปในคลอง
นั้นอีก เราก็เอานํ้าสะอาดคอยๆ ไลน้ําเสียไป แมวาจะตองใชเวลานาน
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มากก็ตาม อีกอยางคือ เราอยาเพียงแตเอานํ้าสะอาดเทลงไปในคลอง
เทานัน้ เราตองปลุกเราใหประชาชนทีอ่ ยู 2 ฟากคลองชวยเราดวย ในระบบ
ประชาธิปไตย ระบบการเมืองดีตรงทีว่ า สุดทายแลวจะตองกลับมาที่
ประชาชน ถาเราสามารถปลุกเราใหประชาชนเห็นวา การฉอราษฎรบงั หลวง
ทางการศึกษา (educational corruption) เปนการทําลายอนาคตของชาติ
ทําลายลูกหลานของเขา ผมเชื่อวาประชาชนเขาจะชวยเรา และคลอง
แสนแสบที่เนาเหม็น สักวันก็ฟนคืนได
ผมคอนขางมองโลกในแงดวี า เราสามารถทําสิง่ ทีเ่ ลวรายใหกลับดี
ขึน้ ได หรือเราสามารถเปลี่ยนลบใหเปนบวกได แตจะตองเอาจริง ตองรู
จริงวาอะไรคือเหตุของความสกปรก งานขางหนามีเยอะมาก เราตองมี
หลักคิดทีถ่ กู ตอง และมีหลักวิชาทีแ่ มนยํา จึงสามารถประมวลออกมาเปน
หลักสูตร เปนบทเรียนสําหรับการเรียนการสอน เปนสิ่งตางๆ ทีจ่ ะทําให
ไดนักบริหารรุนใหมที่พวกเราตองการได ผมคิดวาการรวมตัวของสภา
ผูบริหารหลักสูตรฯ ในลักษณะนี้ดีแลว เริ่มจากอุดมการณ แลวคอยๆ
ผลิตงานขึ้นมา เปนการรวมตัวทีไ่ มเปนทางการมากนัก สวนความยัง่ ยืน
ของสภาผูบ ริหารหลักสูตรฯ นัน้ ผลงานจะเปนตัวตัดสิน (judgement) วา
สภาผูบริหารหลักสูตรฯ ควรจะมีตอไปหรือไม ผมคิดวาเราตองผลิต
ผลงานออกมาใหคนอื่นเห็นวาสภานี้มีประโยชนมาก มีคณ
ุ คามาก และ
เสียดาย หากเราจะยุบตัวเองลง
สําหรับผลงานครัง้ นี้ คือ อาจารยดเี ดน ดานการบริหารการศึกษานัน้
ในความรูสึกของผม ผูที่ไดรับการเชิดชูเสมือนหนึ่งไดรับภาระทางการ
บริหารและการศึกษาทีห่ นักมากยิ่งขึ้น แตก็เปนสิง่ ทีด่ ที ที่ าให
ํ สาธารณชน
(public) เห็นวาในแวดวงของผูบ ริหารหลักสูตรการบริหารการศึกษามีคน
ที่เอาจริง มีคนทีต่ ง้ั ใจทําสิ่งดีงามใหกับประเทศชาติ จนกระทั่งผูที่รวม
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วิชาชีพเห็นพองตองกันวาทานเปนคนที่ควรแกการยกยองเชิดชู มีคําอยู
คําหนึ่งในภาษาอังกฤษคือ professional หรือ นักวิชาชีพ ซึ่งมีนิยาม
แตกตางจากอาชีพทั่วๆ ไป 2 ประการ คือ
1. คนทีจ่ ะเขาสูค วามเปนนักวิชาชีพไดนน้ั ควรไดรบั การฝกอบรม
ตามหลักวิชาชีพนั้นๆ คือ ควรไดรับ professional training เพราะฉะนั้น
ในหลักสูตรของผูบริหารการศึกษา จะตองมีสวนที่เปน professional
training คือไดเขาไปทํางานรวมกับผูท ไี่ ดรบั การยกยองเปนนักวิชาชีพ เพื่อ
วาเขาจะไดเห็นตัวอยางที่ดี ซึ่งดียิ่งกวาการฟงบรรยายในหลักสูตรเทานัน้
ดังนัน้ ในหลักสูตรของหลายวิชาชีพ ตองจัดเวลาใหผทู เี่ ขาสูว ชิ าชีพนัน้ ไดมี
โอกาสฝกอบรมรวมกับนักบริหารหลักสูตรดีเดนที่เราเลือกและยกยอง
ขึน้ มา
ผมฝากใหคิดเรื่อง role model และ professional training
เพราะเปนเรื่องสําคัญมาก การเรียนจากหองเรียนอยางเดียวกับการทีไ่ ดมี
โอกาสเรียนทั้งจากหองเรียนและจากการปฏิบัติจริงหรือฝกงานหรือฝก
วิชาชีพดวยนัน้ แตกตางกันมาก เพราะการฝกวิชาชีพไดเห็นอะไรมากมาย
2. ตองไดรับความไวใจ เชื่อถือ เชือ่ มัน่ จาก 3 ระดับดวยกันคือ
2.1 ตองมีความเชื่อมั่นในตัวเอง (self confidence) คนที่
จะมาเปนนักบริหารการศึกษา ไมวาจะผานการฝกอบรม ผานการศึกษา
ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกก็ตาม จะตองมีความเชื่อมั่นในความ
สามารถ คุณธรรม และความตั้งใจดีของตัวเอง ทานทั้งหลายจะสราง
เรือ่ ง self confidence หรือ self respect ใหเกิดขึน้ กับลูกศิษยทเี่ รียนการ
บริหารการศึกษาไดหรือไม เพื่อใหเขาเปนนักบริหารการศึกษาที่มีความ
เชื่อมั่นในตัวเอง ถาเราสามารถสรางใหนักบริหารทุกคนเชื่อมั่นในความ
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สามารถและความตั้งใจดีของตัวเอง เชื่อในสิ่งดีๆ งามๆ ทีเ่ ขาคิด ก็จะ
ทําใหเขามีความเปนผูนํา (Leadership) ขึน้ มาทันที
2.2 ความเชื่อมั่นที่ไดจากหมูคณะของตน คือ ไดรับความ
เชือ่ มัน่ จากผูบ ริหารการศึกษาดวยกัน เหมือนกับในวันนี้ทผี่ บู ริหารการศึกษา
กําลังยกยองอาจารยดีเดนทางดานบริหารการศึกษา ถาเราสามารถสราง
นักบริหารที่เปนที่ยอมรับนับถือระหวางผูบริหารสถานศึกษาดวยกัน ได
ผมวาเราชนะ
2.3 ความเชือ่ มัน่ ไววางใจจากสาธารณชน (public confidence)
เราจะสามารถทําใหสาธารณะไววางใจในนักวิชาชีพดานบริหารการศึกษา
ไดหรือไม นักบริหารการศึกษา มองนักบริหารการศึกษาดวยความไวใจ
ดวยความเชือ่ มัน่
ผมคิดวาการที่เราคอยๆ เติมนําสะอาดลงไปในคลองที
้
ส่ กปรก สักวัน
กุง หอย ปู ปลา ในคลองนั้นจะไดเกิด ไดผุดขึ้นมาบาง ผมขอขอบคุณ
ผูท ม่ี สี ว นเกีย่ วของทีม่ สี ว นผลักดันสภานีใ้ หเกิดขึน้
ขอเปดการประชุม
สัมมนา และขอใหการสัมมนามีความคิด มีมติดๆ
ี นําไปสูการปฏิบัติที่
จะทําใหหลักสูตรผูบริหารการศึกษามีคุณภาพขึ้นมาตลอดเวลา
ในชวงตอไป ผมขออนุญาตกราบเรียนสิ่งที่เปนเทคนิคหรือวิธีการ
บริหารการศึกษา ซึ่งทานสามารถนําเอาขอมูลเหลานี้ไปประมวล และ
ปรับปรุงหลักสูตรตอไป เรื่องที่จะพูดในวันนี้ไมใชเรือ่ งของ technical
แตเปนเรือ่ งของ administrative managerial skill ตามหัวขอตางๆ ดังนี้
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ระบบการศึกษาไทย
ผมคิดวา ระบบการศึกษาไทยที่กําลังปรับเปลี่ยนนั้น ผูบริหาร
การศึกษามีสวนเกี่ยวของ ในลักษณะที่เรียกวาเปน บริบทรวม (total
context) เรื่องสําคัญ ๆ ที่ควรทราบและทําความเขาใจระบบการศึกษา
ไทยมีดงั นี้

ระบบการศึกษาไทย
1. โครงสรางการศึกษา และการบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ
เขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา
2. ประเภทและระดับการศึกษา หลักสูตร
และการบริหารหลักสูตร
3. คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
การบริหารการศึกษา

1. โครงสรางระบบการศึกษาและการบริหาร ขณะนี้แบงเปน
3 ระดับ คือ ระดับกระทรวง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา ตามเจตนารมณของการปฏิรปู ครัง้ นีต้ อ งการกระจายอํานาจ
การบริหารการศึกษาจากตรงกลาง คือ กระทรวงศึกษาธิการ ลงไปยัง
ทองถิ่นและสถานศึกษา ซึ่งหากไมชอบคําวา การกระจายอํานาจ ก็ใช
คํ าวา การกระจายความรับผิดชอบ แทนได เพราะการกระจายความ
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รั บผิดชอบหมายความรวมถึงการกระจายทรัพยากรตามลงไปดวย ถาพูด
แบบลูกทุง ก็คอื จะตัดอํานาจรัฐมนตรี ปลัด และอธิบดี ใหเหลือนอยที่สุด
และเอาอํานาจนั้นไปไวที่ประชาชน เขตพื้นที่ และสถานศึกษามากที่สุด
ผมขอบอกวาเรื่องนี้ไมใชเรื่องใหม เปนสิ่งที่ประเทศอื่นเขาทํากัน
มาหลายสิบปแลว แตบา นเรายังไมไดทาํ เพราะฉะนัน้ จึงไมมอี ธิบดีเหลือ
อยูต รงสวนกลาง แตตอนนีเ้ กิดแทงขึน้ มา ทุกคนอยากจะเปนแทงตรงกลาง
ตรงกระทรวงศึกษาธิการ ผมขอฝากทานทัง้ หลายทีเ่ ปนปรมาจารยเรื่องการ
บริหารการศึกษาดวย ผมอยากใหสภาผูบ ริหารหลักสูตรฯ และผูท ส่ี อน
หลักสูตรการบริหารการศึกษาศึกษาใหเขาใจถองแท และพูดออกมาวา
อะไรดี อะไรไมดี อะไรควรทํา และอะไรไมควรทํา เปนทางเลือกให
ประชาชนรับรู อยาใหคนกลุม เล็กๆ กลุมหนึ่งมัวแยงอํานาจกันที่
กระทรวงศึกษาธิการ จะไมดสี ําหรับประชาชนเลย เราตองเรียนรู และ
ตองรูจริง อยาพูดโดยไมรู และอยาพูดโดยมีอคติ (bias) แตพดู โดยมี
อิสระ มีความเปนกลาง และพูดดวยความรูจ ริง จะเปนประโยชนแก
ประเทศชาติอยางมหาศาล
ระดับแรก คือ ระดับกระทรวง หรือทีเ่ ชือ่ วาสวนกลางมีหนาที่ ดังนี้
1. ดูแลแผนและนโยบายทางการศึกษาของชาติ
2. จัดระบบและโครงสรางพืน้ ฐาน ซึง่ ตองออกแบบระบบ (system
design) และจัดโครงสรางพืน้ ฐาน (provide infrastructure) ทางการศึกษา
ใหทง้ั ประเทศ
3. ตองจัดทรัพยากร (provide resources) ตามทีก่ ฎหมายกําหนด
และตามงบประมาณที่มีอยูของประเทศ
4. ตองกําหนดเรื่องมาตรฐานกลางของชาติ ทั้งในสวนของปจจัย
(input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ของระบบ มิฉะนัน้
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คุณภาพการศึกษาไทยจะออนดอย เราตองรีบทําเรือ่ งมาตรฐานกลางใหได
โดยมาตรฐานกลางตองใชกับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ดวย
มาตรฐานเดียวกัน เปน single standard ไมใช double standard เพราะใน
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติฯ ไดแปลกวางมากสําหรับผูใ หการศึกษา
(Educational provider) เพือ่ ใหการศึกษาไปถึงปวงชนทุกคน (education
for all) และใชหลักการทีว่ า ทุกคนตองมาชวยกันจัดการศึกษา (all for
education) ดังนั้นผูใหการศึกษา จึงไมใชเฉพาะโรงเรียนของรั ฐหรือ
โรงเรียนของเอกชนเทานั้น แตจะรวมถึงโรงเรียนขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ โรงเรียนของสมาคม โรงเรียนของโรงงาน โรงเรียนทีอ่ ยูใ นบาน
(home school) และโรงเรียนที่อยูในโรงพยาบาล (hospital school)
จากความหลากหลายของผูจัด กระทรวงในสวนกลางจึงตองมี
มาตรฐานระดับประเทศ และตองดูเรื่อง “ประเมิน” และเรื่อง “ผล
ผลิตของระบบการศึกษาในทุกระบบและทุกระดับ”
ถาทําตามนีไ้ ด
กระทรวงตรงสวนกลางจะเล็ก มีคนนอยแตเปนคนเกงมากๆ และเปน
leadership ไมเชนนั้นการศึกษาไทยจะไปไมรอด เพราะตรงนี้เปนเหมือน
สมอง เปนเหมือนแมทพั
ระดับทีส่ องคือ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ภาระและทรัพยากรจะตกมาอยู
ในสวนนีม้ าก และประเทศไทยไมเคยมีประสบการณในระบบนีม้ ากอน อะไร
ก็ตามทีเ่ ปนระบบใหมไมเคยมีประสบการณ เราตองระวังมากๆ ผมเขาใจ
วากระทรวงศึกษาธิการมีโมเดล และไดทดลองใชแลวในบางเขต ก็หวังวา
ขอสรุปจากการทดลองนั้นจะใหบทเรียนในเรื่องนี้ และเมื่อเราประยุกต
ใชกบั 175 เขต ทุกเขตจะไดระบบและโครงสรางพื้นฐานที่ดี ผมขอยํ้า
อีกทีวา ในระบบเขตพื้นที่การศึกษา ขอใหเปนระบบในตัวเอง ผมหวังวา
คนที่ออกแบบระบบจะรอบคอบ การออกแบบรถยนตตองรอบคอบ
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จะเอากี่ประตู 2 ประตู หรือ 4 ประตู จะมีลอ กีล่ อ และเมื่อออกแบบ
เสร็จ การสรางโครงสรางพื้นฐานของแตละเขตจะทําอยางไร
ตอนนี้เราสนใจแตเพียงโครงสราง ตําแหนง และคนที่จะลงเขต
พื้นที่ ซึ่งสะทอนวามีแตคนอยากจะไดอะไร แทนที่จะเห็นวาเขตพื้นที่จะ
ทํางานอยางไร ทําอยางไรจะทําใหระบบเขตพื้นที่การศึกษา function ได
ดีทส่ี ดุ เพราะตอนนี้เขตพื้นที่จะเปนที่รวมทุกอยาง ทําอยางไรจึงจะสราง
กลไกที่การเมืองจะลงมาลวงลูกที่นี่ไมได ตองสรางกลไกอยางไรที่จะให
กรรมการเขตพื้นที่ไมใชหวั คะแนน ไมใชภรรยานักการเมืองทองถิน่ หรือ
ลูกหลานนักการเมืองทีไ่ มมคี ณ
ุ วุฒเิ หมาะสม เพราะฉะนั้นการไดมาของ
กรรมการเขตพื้นที่จึงเปนเรื่องที่สําคัญมาก
ในหลักสูตรผูบ ริหารการศึกษา ซึง่ มีทง้ั ระดับปริญญาตรี โท เอกนัน้
ทานจะสรางผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาไดอยางไร ทานจะมีกลุม
รายวิชาเลือก ในหลักสูตรปริญญาตรี โท เอก เพื่อใหเขาเปนผูบริหารที่
เกงทีส่ ดุ และมีทางเลือก ถาเขาตองการเปนผูบริหารเขตพื้นที่ ถาทานมี
โมเดลและระบบของเขตพืน้ ที่การศึกษาแลว ผมคิดวาตอไปจะตองมีความ
หลากหลายในตัวหลักสูตรผูบ ริหารการศึกษา “หลากหลาย” ในทีน่ ี้ ไมใชวา
มีหลายชือ่ แลวตัง้ ชือ่ ขึน้ มาเพือ่ จะดึงดูดคนมาเรียน แตมคี วามหลากหลาย
ในตัวเองและมีทางเลือกใหเขาสามารถเลือกที่จะเปนได
ระดับสุดทาย ระดับสถานศึกษา โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
และสถาบันการศึกษาตางๆ ลวนเปนสถานศึกษาทัง้ สิน้ ซึง่ ในโครงสรางใหม
จะมีกรรมการสถานศึกษา ในมหาวิทยาลัยจะมีสภามหาวิทยาลัย และถา
ในสถาบันก็เปนสภาสถาบัน ผมอยากใหงบวิจัยกับอาจารยสักกลุม หนึง่
ในสภาผูบริหารหลักสูตรฯ ใหเปนคณะทํางานหรือคณะวิจยั ไปศึกษาเรือ่ ง
“ธรรมาภิบาลสถานศึกษา” (school governance) เพราะตอไปนี้ในระดับ
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กระทรวงหรือในกระทรวงแทงตางๆ ยกเวนสํานักงานปลัดกระทรวง จะ
มีองคคณะบุคคลเปนกรรมการนโยบาย เชน สภาการศึกษาจะมีคณะ
กรรมการสภาการศึกษา แทงของการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานก็จะมีคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเปนองคคณะบุคคล แทงของอาชีวศึกษา อุดมศึกษาก็
เชนกัน บทบาทขององคคณะบุคคลจะเปนอยางไร
แนวคิดที่พยายามจะสรางใหเกิดขึ้นในระบบบริหาร คือ “คณะ
ธรรมาภิบาล” (governance bodies) ซึ่งเปนรอยตอระหวางเจาของกับ
CEO (Chief Executive Officer) ในกรณีทเ่ี ปนโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
ของรัฐ เจาของคือรัฐหรือประชาชน และ CEO ก็คอื ครูใหญ ผูอ านวยการ
ํ
หรืออธิการบดี องคคณะบุคคล (governance bodies) จะอยูตรงกลาง
เราจะกําหนดบทบาทและธรรมนูญอยางไร เพือ่ ใหองคคณะบุคคลเหลานี้
ทํางานอยางอิสระ ทํางานโดยไมมคี วามขัดแยงของผลประโยชน (conflict
of interest) กับขางบนหรือขางลาง ผมไมทราบวาทางกระทรวงไดออก
กฎระเบียบ หนาที่ ความรับผิดชอบ และองคประกอบของกรรมการโรงเรียน
กรรมการในองคคณะบุคคลดังกลาว และกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
แลวหรือยัง เพราะทั้งเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนก็เปนองคคณะ
บุคคล
เพราะฉะนัน้ ตอไปนี้ เรือ่ งธรรมาภิบาลของการบริหารการศึกษาทัง้
3 ระดับนั้น กฎหมายใหมมหี มดแลว ยกเวนสํานักงานปลัดกระทรวง
ผมอยากใหคณะทํางานสักชุดทําการศึกษาอยางจริงจัง แลวพูดกันใหชดั วา
ประธานกรรมการโรงเรียนควรจะเปนประธานองคการบริหารสวนจังหวัด
(อบจ.) หรือภรรยา ส.ส.ในเขตไหม ตอไปนีต้ อ งแบงหนาที่และธรรมาภิบาล
ใหชดั เจน โดยเฉพาะในโรงเรียนเอกชนที่ชอบเอาลูกหลานมานั่งทั้ง 3
ระดับคือ เปนทั้ งเจาของ governance bodies และเปน CEO หรือ
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ผูบริหาร คํ าถามคือ นโยบายใหมๆ จะเกิดขึ้นไหม ผมคิดวาถึงเวลา
ทีต่ อ งถามกันแลว เพราะสิง่ นีค้ อื ความตัง้ ใจของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แหงชาติฉบับนี้ที่จะใหองคคณะบุคคลชวยกันบริหาร
ผมคิ ด ว าในหลั ก สู ต รบริ ห ารการศึ ก ษาไม ว  า จะเปนปริญ ญาตรี
โท หรือเอก นาจะมีกระบวนวิชาที่พดู ถึง ธรรมาภิบาลในระบบการศึกษา
(educational governance) ใหชดั เจน และใหสาธารณชนรับรู ขณะนี้
กระทรวงศึกษาธิการไดทดลองเรื่องกรรมการสถานศึกษาแลว ซึ่งพบวา
บางแหงเละเทะหมด บางคนลาออก บางคนก็มีความตั้งใจดีเหลือเกิน
ทั้งนี้เพราะเราไมไดกํ าหนดเรื่องธรรมาภิบาล ปลอยใหเลือกกันเอง
ทํ ากันเอง
2. ประเภทและระดับการศึกษา ในทุกระดับการศึกษา ไมวาจะ
เปนปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ศาสนศึกษา
และการศึกษาอืน่ ๆ การฝกอบรม การอบรมอาชีพ การศึกษาและฝกอบรม
ตอเนื่อง ตางๆ เหลานี้ ผมคิดวาในหลักสูตรคงตองระบุเรือ่ ง ประเภทและ
ระดับการศึกษา ผูท จี่ ะเปนผูบ ริหารการศึกษาจะตองรูหมดวาการศึกษามี
กี่ประเภท และแตละประเภทมีวัตถุประสงคเพื่ออะไร และมีขอบเขต
ครอบคลุมเรื่องใดบาง และกําลังจะเคลื่อนไปทางไหนบาง เชน ปฐมวัย
คืออะไร มีวัตถุประสงคเพื่ออะไร ครอบคลุมแคไหนในประเทศ เด็กใน
กลุมอายุนี้เขารับการศึกษาระดับปฐมวัยเทาใด ที่ไมไดเขารับการศึกษา
เพราะอะไร ทําอยางไรจึงจะใหไดรับการศึกษาทุกคน ประเด็นเหลานี้ใน
หลักสูตรตองพูดใหชดั และอะไรคือสิ่งดีงาม ที่ทานจะตองใหผูเรียนใน
หลักสูตรบริหารการศึกษารับรู สิ่งเหลานี้แตกตางไปจากที่เคยสอนกันมา
ผมวาเราตองเอาความสอดคลอง (relevance) ของไทยผนวกเขาไปใน
หลักสูตรมากๆ แมวาตัวอยางและหลักการจากประเทศอื่นจะเปนสิ่งดี
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แตทด่ี แี ละสําคัญทีส่ ดุ คือ ทําอยางไรที่จะใหผูที่มาเรียนหลักสูตรบริหาร
การศึกษาไดรบั รูสงิ่ ทีม่ คี วามสอดคลองกับประเทศของตน และเมือ่ เรียน
จบแลว เขาจะทําอะไรดีๆ บาง
ผมวาเขาตองรับรูสงิ่ เหลานี้ ทัง้ เรือ่ งของประเภทและระดับการศึกษา
รวมทัง้ ความครอบคลุม (coverage) วาขณะนีเ้ ด็กไทยหลังจากจบ ม.3 แลว
ไดเรียนตอ ม.4 หรือเรียนอาชีวะ จํานวนเทาใด ทีไ่ มไดเรียนตอ เขาไปไหน
ทําไมเขาถึงไมเรียนตอ และที่ออกกลางคันเปนอยางไร ประเด็นเหลานี้
ตองอยูใ นหลักสูตรบริหารการศึกษา เพราะเมือ่ จบแลว เขาตองแกปญหา
เหลานัน้ ฉะนั้น ผมขอฝากเรื่องประเภท และระดับการศึกษา และเรื่อง
ความครอบคลุมวาคนไทยไดรบั แคไหน
คนไทยขณะนีย้ งั ไมไดเรียน
หนังสือกี่คน อยูที่ไหนบาง ทําอยางไรผูบริหารการศึกษาจะมาวางแผน
ทั้งในระดับกระทรวง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา
มารวมมือกันเพื่อใหคนไทยไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง
3. คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งพูดกันมาก และเปน
ประเด็นที่สําคัญทีส่ ดุ ผมถือวาเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้
อยูที่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย ประเด็นอยูที่วาทําอยางไรจึงจะ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยทุกระดับทุกประเภท ไมเวนแมแตอดุ มศึกษา
เพราะตอนนีม้ ปี ญ
 หาหมดเลย ผมคงไมตอ งเอาขอมูลหรือตัวเลขมายืนยัน
แตเราตองหากลไกที่จะเอื้อใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยอยาง
ตอเนือ่ ง รวมทัง้ การบริหารคุณภาพ (educational quality management)
เปาหมายของการปฏิรปู ก็คอื การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ หรือ quality education
หรือ education with quality เพราะตรงนี้คือ หัวใจ
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การพัฒนาองคความรู
การพัฒนาองคความรูเพื่อไปพัฒนาการบริหารการศึกษา ผม
จะพูดเฉพาะเรื่อง การบริหารการศึกษา ผมคิดวางานพัฒนาองคความรู
ในการบริหารการศึกษา ตองดําเนินการดังนี้

การพัฒนาองคความรู
1. การศึกษา – วิเคราะหจากอดีต ของระบบการศึกษาไทย
2. การวิจยั และการพัฒนาระบบบริหารการศึกษาไทย
3. การศึกษาเปรียบเทียบระบบบริหารการศึกษาของ
ประเทศตาง ๆ และภูมิภาคตางๆ
4. การศึกษาอบรม- การฝกอบรม

1. การศึกษาวิเคราะหจากอดีตของระบบการศึกษาไทย ผมเห็น
งานวิจยั และวิทยานิพนธทไี่ ปเจาะเพียงบางสวนของงานพัฒนาการศึกษาไทย
ตัง้ แตสมัยรัชกาลที่ 5 เมือ่ 100 กวาปทแี่ ลว แตผมยังไมเห็นงานวิจยั ที่
เปนงานใหญ หรือเปนโปรแกรมการวิจัย (research program) และทํา
วิจยั หลายๆ ดาน ซึ่งเปนงานวิจัยอางอิง (reference research) ในชวง
ระยะเวลา 110 ปทผ่ี า นมา เพือ่ ใหเกิดเปนองคความรูท ที่ กุ คนอางอิงได
และเปนการวิจยั อยางมีระบบ (systematic research) เพราะตั้งแตป พ.ศ.
2435 จนกระทั่งป พ.ศ. 2545 มีบทเรียนเยอะมาก ผมอยากใหมี
นั กบริหารการศึกษาสนใจการศึกษาไทยและประเมินวาทําไมรัชกาลที่ 5
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ทรงทําอยางนั้น ทรงมีเหตุผลอะไร ทําไมรัชกาลที่ 6 ทรงทําอยางนี้ และ
ในชวงหลังการปฏิวัติ 50-60 ป แลวจนกระทั่งถึงวันนี้ เกิดอะไรขึ้นกับ
การศึกษาไทย
ผมวาตรงนี้ตองอยูในสวนของหลักสูตรการบริหารการศึกษา ถา
ผูบ ริหารการศึกษาไมรปู ระวัตกิ ารศึกษาจะไปไมรอด ตองมีรายวิชาเกีย่ วกับ
ประวัติการศึกษาไทย แลววิเคราะหเจาะลึกใหดี คนทีจ่ บแลวเขาจะไดรวู า
เขาอยูต รงไหนของระบบการศึกษาไทยในวันนีแ้ ละวันพรุง นี้จะเปนอยางไร
ไมเชนนั้นเขายืนไมได เขาไมสามารถทํา self orientation กับระบบการ
ศึกษาไทยไดเลย ถาเขาไมรูประวัติศาสตรระบบการศึกษาไทย เหมือน
คนไทยวันนี้ไมรูประวัติศาสตรชาติตัวเอง ไมรูประวัติศาสตรตระกูลของ
ตัวเองและไมรูวาตัวเองอยูตรงไหน และถาผูบริหารการศึกษาไมรปู ระวัติ
ศาสตรการศึกษาไทยจะมาบริหารการศึกษาไทยใหแสดงฝมือไดเต็มที่ได
อยางไร ผมวาตรงนี้ตองเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรของทาน
2. การวิจยั และการพัฒนาระบบบริหารการศึกษาไทย ในระบบ
การศึกษาตองทําเรื่องวิจัยและพัฒนา (R&D) ทุกดาน (sector) อยาง
ตอเนือ่ ง และไมใชตา งคนตางทํา ตองมีองคกรหนึง่ มาเปน meta analysis
รวบรวมเฉพาะดาน ใหเปนองคความรูขึ้นมา เชน ผลงานวิจัยเกี่ยวกั บ
อาชีวศึกษาทัง้ ประเทศ เราจะสามารถนํา jigsaw เหลานี้มารวมกันและเกิด
เปนองคความรูเกี่ยวกับอาชีวศึกษาของไทยไดอยางไร เราจะรูจุดออน
จุดแข็งของอาชีวศึกษาของไทยวาอยูต รงไหน ทีผ่ า นมามีคนทําวิทยานิพนธ
เรือ่ งการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนเทศบาลเยอะมาก แตไม
มีใครทํา meta analysis ผมวาเรื่องนี้นาทํา แลวนํามาทําเปนหลักสูตร
เปนรายวิชาได ซึง่ เปนประโยชนมาก ไมเพียงแตประโยชนทางดานวิชาการ
แตจะเปนประโยชนตอบานเมือง เอาไปพัฒนานโยบาย (policy
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development) ได เพราะการพัฒนานโยบายของชาติตอ งมาจากองคความรู
ไมใชจากอารมณ แลวพวกเราก็ตองเปนคนใหองคความรูนี้แกบานเมือง
เพือ่ ใหเขาไปทําเปนนโยบาย
สํานักนโยบายและแผนของทบวงมหาวิทยาลัยก็ดี ของกระทรวง
ศึกษาธิการก็ดี ผมยังมีคําถามวาแตละนโยบายทีอ่ อกมา เกิดจากผูบ ริหาร
ระดับสูงปง ขึน้ มาแลววันรุง ขึน้ เขียนและออกมาเปนนโยบาย หรือมีการศึกษา
ผานการตรวจสอบอยางรอบคอบ
แลวออกมาเปนนโยบายระดับรัฐ
(national policy)
3. การศึกษาเปรียบเทียบระบบบริหารการศึกษาของประเทศ
ตางๆ และภูมภิ าคตางๆ ตรงนี้มีคุณคามหาศาลที่จะทําใหเรารูวาเรา
อยูตรงไหน และเขาไปถึงไหนกันแลว ทุกประเทศเขาตระหนักดีวา การ
ศึกษาคือหัวใจของการพัฒนาความเขมแข็งของประเทศ และตระหนักดี
วาระบบการศึกษาตองปรับอยูต ลอดเวลา ไมเชนนัน้ ก็จะถอยหลังอยูต ลอด
เวลาเหมือนกัน ถาเราไมศึกษาประเทศอื่นวาเขาคิดเขาทําอยางไร เราก็
จะไมสามารถนํามาปรับฐานของตัวเองไดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเรื่อง
ของการศึกษาเปรียบเทียบ (comparative study หรือ comparative
research) เปนเรื่องสําคัญมาก เราขาดตรงนี้มากๆ ที่จริงสํานักนโยบาย
และแผน
และฝายวิเทศสัมพันธของกระทรวงศึกษาธิการและทบวง
มหาวิทยาลัย ตองทําขอ 3 นี้ดวย เพราะฝายวิเทศสัมพันธมีหนาที่แสวง
หาความรู ไมใชทําแตเฉพาะเรื่องการเดินทางไปตางประเทศของเจานาย
เทานั้น
จากบทเรียนมากมายของประเทศตางๆ ทําใหเราไดเรียนรูวา เมือ่
เขานํานโยบายไปปฏิบัติแลวเกิดอะไรขึ้น เชน เมือ่ ประมาณ 10 ปทแี่ ลวที่
เวียตนาม เขาจะทําใหมหาวิทยาลัยของเขาเขมแข็ง โดยตัดงบประมาณลง
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ครึง่ หนึง่ แลวอีกไมกปี่ ต อ มารัฐบาลจีนก็ทาเหมื
ํ อนกัน คือ ตัดงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยลงเหลือครึง่ หนึง่ แลวใหมหาวิทยาลัยตอสูด นิ้ รนเอง ตอน
นีม้ หาวิทยาลัยตางๆ ในเวียตนามกับจีน ยืนอยูบนขาของตัวเองได
เพราะอาศัยงบประมาณจากรัฐเพียง 50% อีก 50% ตองยืนอยูบนขาของ
ตนเอง เพิม่ จาก 0 เปน 50% ทั้งนี้เพราะคนที่ไดรับเงินตลอดเวลา จะไม
คิดทําอะไรมาก เหมือนลูกที่แบมือขอเงินพอ อายุ 30 ปแลวก็ยงั แบมือ
ขอเงินพอโดยไมตอ งทํางาน อยางนี้ไมมที างเจริญได เรานาจะศึกษาดูวา
จริงหรือไม ไปดูนโยบายของเขา ไดผลอยางไร ทางลบหรือทางบวก
4. การศึกษาอบรม - การฝกอบรม การศึกษาอบรมคือ การศึกษา
ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท เอก สวนการฝกอบรมนั้นเปน non
degree training program สํ าหรับผูบริหารการศึกษา ผมคิดวาคณะ
ครุศาสตร ศึกษาศาสตร ภาควิชาตางๆ ที่เกี่ยวของมักจะมุงไปที่การ
ผลิตบัณฑิต คือการสรางบัณฑิตใหมตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท
เอก แตเรายังมีภาระอีกเรื่องหนึ่งคือ ทําอยางไรใหผูบริหารการศึกษา
ตามทันโลก ทันตอการเปลี่ยนแปลง เรื่องนี้ในบางประเทศเขาถือวา
การศึกษาและฝกอบรมอยางตอเนือ่ ง (Continuing education and training
: CET) เปนยุทธศาสตรชาติ บางอาชีพคนที่ไดรับการฝกอบรมแลวจะ
ไดรับเครดิตเพื่อไปตอใบอนุญาตประกอบอาชีพ ซึ่งเปนการบังคับ
ใหผูบริหารการศึกษาที่เรียนจบมาแลว 20 -30 ป ไมเฉือ่ ยชา และเปน
ตัวกระตุนใหคนที่อยูในวงวิชาชีพนั้นๆ เสาะหาความรูใหตามทันโลก
ฉะนัน้ CET จึงนาจะเปนกลไกของสภาผูบ ริหารหลักสูตรบริหารการศึกษา
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การออกแบบและการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา
การออกแบบและการปรับเปลี่ยนระบบบริหาร
1. การออกแบบระบบใหม
- แนวคิด
- ออกแบบ
- ทดสอบ
- นําใช
2. การปรับเปลีย่ นระบบทีใ่ ชกนั อยู
- ปรับเปลีย่ นเพราะนโยบายใหม
- ปรับเปลีย่ นเพราะเทคโนโลยีใหม
- ปรับเปลีย่ นเพราะปจจัยใหมอน่ื ๆ

1. การออกแบบระบบใหม
เราอยูในชวงการเปลี่ยนผาน (transition period) ซึ่งเปนที่รับรู
กันวามีการเปลี่ยนแปลงมาก ดังนัน้ การบริหารการเปลีย่ นผานของระบบ
จึงเปนเรือ่ งสําคัญมาก ตองออกแบบระบบใหม เหมือนออกแบบรถยนต
โมเดลรถยนต ถาผลิตอยางเดิมทุกป จะไมมใี ครซือ้ เขาจะออกแบบใหม
ทุกป เวลาออกแบบตองคุยเรือ่ งแนวคิด จะใหไฟหนา ไฟทายเปนอยางไร
เหมือนกับที่ยกตัวอยางเรื่องออกแบบระบบเขตพื้นที่การศึกษา ตองพูด
ถึงแนวคิดกอนวา เขตพื้นที่การศึกษาเกิดขึ้นเพราะอะไร และเพื่ออะไร
หลังจากนัน้ ก็ออกแบบ เพือ่ จะไดสนับสนุนแนวคิด ทดสอบ แลวนํามาใช
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2. การปรับเปลีย่ นระบบทีใ่ ชกนั อยู
ทุกสิ่งตองมีการเปลี่ยนแปลง ตัวอยางเห็นไดจากนโยบายของ
รัฐบาลที่เปน policy- based government ซึง่ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางมหาศาล ฉะนัน้ หลักสูตรของทาน ทําไป 1-2 ป อาจตองเปลีย่ นแลว
เปลีย่ นเร็วมาก รายวิชาที่กาหนด
ํ
course content หรือ course objective
หรือ course syllabus ไว อาจตองปรับเปลี่ยนอยางรุนแรงและรวดเร็ว
ฉะนั้นในการปรับหลักสูตร
อยากใหมองหลักสูตรวาเปนสิ่งซึ่งตอง
เคลือ่ นไหวอยูต ลอดเวลา
ทุ ก ประเทศทั่ ว โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาคือภาวะ
ปกติของโลกใบนี้ เราตองเปลี่ยนเพราะนโยบายเปลีย่ น เทคโนโลยีเปลีย่ น
และปจจัยอืน่ ๆ เปลีย่ น แตทสี่ าคั
ํ ญคือ นโยบายเปลีย่ น (Policy shift) การ
ปรับเปลีย่ นเพราะนโยบายใหมนนั้ ผมเรียนวา รัฐบาลชุดนี้เอานโยบาย
เปนหลัก ถาไมมีผลผลิตก็จะโดนประจาน เรือ่ งเทคโนโลยีเปลีย่ น ขอ
เตือนไววา educational technology เปลีย่ นตลอดเวลา รวมทัง้
management technology อยาไปนึกเฉพาะเครือ่ งฉายแผนใส เครือ่ งโสต
ทัศนูปกรณตา งๆ แตคาว
ํ า educational technology อยากใหรวมถึง
management technology และวิธคี ดิ ดวย อันนี้เปลี่ยนตลอดเวลา เพราะ
ฉะนั้น เราอาจตองเปลี่ยนเยอะ เพราะเทคโนโลยีเปลีย่ น
ถาพูดถึงเรื่องทั่วๆ ไป ไมเฉพาะเรื่องการศึกษา มีคนตั้ง
ขอสังเกตวา ตอไปอีก 20 ปขา งหนา 80% ของเทคโนโลยีเดิมจะหายไป
และถูกทดแทนโดยเทคโนโลยีใหม
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หลักธรรมาภิบาล
ผมพยายามรวบรวมหลักธรรมาภิบาลจากหลายที่
ซึ่งเรื่อง
governance เปน value - added governance กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการองคบุคคลที่กระทรวงศึกษาธิการ
5-6 คณะ จะเพิ่มคุณคาคุณภาพใหกับการศึกษาไทยอยางไร เขาตั้ง
คําถามวาถาระบบธรรมาภิบาลดี จะเพิม่ คุณคาใหแกโรงเรียนของเราได
อยางไร จะเพิ่มคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่เราไดอยางไร และในที่
สุดแลว จะทําใหการอาชีวศึกษา อุดมศึกษาเจริญเติบโตไดอยางไร เปน
คําถามทีใ่ หญมากและมีคณ
ุ คา ผมขอเสนอ 4 ดาน คือ

หลักธรรมาภิบาล
1. การบริหารการศึกษาตองสอดคลองและตอบสนองตอ
นโยบายและความตองการของระบบการศึกษาไทย
(relevance)
2. กระบวนการบริหารตองมีประสิทธิภาพ (efficiency)
ไดประสิทธิผล (effectiveness)
3. ทุกขั้นตอนตองโปรงใส (transparency) และมีเหตุผล
(reasonableness)
4. มีผูรับผิดชอบผลการบริหาร (accountability)
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1. การบริหารการศึกษาตองสอดคลองและตอบสนองตอนโยบาย
และความตองการของระบบการศึกษาไทย ผมคิดวาอะไรที่เปน non
relevance หรือ less relevance ตองตัดทิง้ เพราะเราไมมงี บประมาณพอที่
จะทําทุกอยาง ผมอยากใหเรือ่ งความสอดคลอง (relevance) อยูใ นหลักสูตร
การบริหารการศึกษา เรือ่ งการบริหารการศึกษาตองสอดคลองกับระบบ
เพราะฉะนัน้ การบริหารการศึกษาตองสอดคลองและตอบสนองตอนโยบาย
และความตองการของระบบการศึกษาไทย ผมวาตรงนี้ตองเขียนในหลัก
ธรรมาภิบาลวาถาเอาไปใชในสิง่ ทีไ่ มมปี ระโยชน หรือเปนประโยชนเฉพาะ
ตนเองหรือพวกพอง ตรงนี้ตองรับผิดชอบในเชิงธรรมาภิบาล หรือกลาว
อีกนัยหนึง่ คือ งบประมาณทุกบาทที่โรงเรียน เขตพืน้ ที่การศึกษา หรือ
กระทรวงศึกษาธิการไดมา ตองใชใหเกิดประโยชนสูงสุด จะคอรัปชั่น
ไมได ตรงนีเ้ ปนหลักธรรมาภิบาลทีส่ ําคัญ
2. กระบวนการบริหารตองมีประสิทธิภาพ (efficiency) และได
ประสิทธิผล (effectiveness) ผมคิดวาเขาจะพิสูจนกันตรงนี้ รัฐบาลจะมี
เครื่องมือในการพิสูจน และเชื่อวากระทรวงใหม คงตองพูดเรื่อง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งทานสอนกันอยูแลว
3. ทุกขัน้ ตอนตองโปรงใส (transparency) และมีเหตุผล
(reasonableness) เรือ่ ง “ความมีเหตุผล” มาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ซึง่ มี 3 เรื่องใหญๆ คือ 1. ทาง
สายกลาง (moderation) หรือมัชฌิมาปฏิปทา 2. ทําอะไรตองมีเหตุผล
(reasonableness) และ 3. มีภมู คิ มุ ภัย (self immunity) เวลาเกิดขาวยาก
หมากแพง ผมดึงเอาเรื่อง “ความมีเหตุผล” เขามา เพราะนอกจากจะ
โปรงใสแลวยังตองมีเหตุผลอธิบายไดดว ย
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4. ตองมีระบบรับผิดชอบตอผลการบริหารการศึกษา (accountablity)
ตองสรางระบบใหมคี นรับผิดชอบ ครูใหญ หัวหนาหมวด ผูอ านวยการเขต
ํ
เลขาธิการของแทงตางๆ ตองรับผิดชอบ ถาสรางตรงนีไ้ ด ผมเชือ่ วาระบบ
จะมีธรรมาภิบาล และสามารถเคลือ่ นไปขางหนาไดอยางรวดเร็ว

ความรูแ ละทักษะพืน้ ฐานของผูบ ริหารการศึกษา

เรื่องความรูและทักษะพื้นฐานของผูบริหารการศึกษา ถาทานลอง
พิจารณาดู อาจจะรวมอยูในองคประกอบของหลักสูตรรายวิชา คือ

ความรูแ ละทักษะพืน้ ฐานของผูบ ริหาร
1. ตองรูเรื่องคน สังคม ประเทศไทย โลก ทั้งภูมิศาสตร
สังคมศาสตร และระบบตาง ๆ
2. เขาใจและมีประสบการณเกีย่ วกับ “การบริหาร” พอสมควร
3. มีจิตใจประชาธิปไตย และปฏิบัติตามแนวทางนั้น
4. ลึกซึง้ ในศีลธรรม ศาสนธรรม และมีมาตรฐานคุณธรรม
เปนที่ยอมรับได
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1. ตองรูเรื่องคน สังคม ประเทศไทย โลก ทั้งภูมิศาสตร
สังคมศาสตร และระบบตางๆ คือตองมีทัศนะที่กวาง (Broad
perspective) พูดอะไรตองรูเรื่องกับเขา
2. ตองเขาใจและมีประสบการณเกีย่ วกับการบริหารพอสมควร
ถายังไมมใี ครเขาใจในหลักสูตรตองจัดใหมี professional training และ
ถาใครมีประสบการณบริหารมาแลว เราก็จัด retraining ใหเขาเปน
ระยะๆ โดยอาจจัดเปนพวก non degree retraining program ก็ได
3. มีจติ ใจประชาธิปไตยและปฏิบตั ติ ามแนวทาง ในการตีความ
ของพระธรรมปฎก ทานยกเอาหลักประชาธิปไตย 3 ขอคือ หลักของ
เสรีภาพ หลักความเสมอภาค และหลักของภราดรภาพ ทานบอกวาหลัก
ประชาธิปไตยนัน้ เปาหมายอยูท สี่ รางภราดรภาพในสังคม คือ ความเปน
พี่เปนนอง เอื้ออาทรกัน ถาเอาประชาธิปไตยมาบริหารประเทศ แลวคน
แบงเปนพรรคเปนพวก ไลยงิ่ กัน ไลฟอ งกัน เราจะมีประชาธิปไตยไวทําไม
ฉะนั้น เปาหมายประชาธิปไตย คือ การสรางภราดรภาพ ซึง่ มีอยู 2 เรื่อง
คือ เสรีภาพและเสมอภาค
เสรีภาพ ทานหมายถึงเสรีภาพที่แตละคนจะพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพอยางเต็มที่ คนพิการก็จะตองมีเสรีภาพทีจ่ ะพัฒนาตนเองขึน้ มา
อยางเต็มที่ คนอยูชายขอบอยูชายแดน คนยากจนตองมีโอกาสพัฒนา
ตนเองขึน้ มาอยางเต็มที่ ในสังคมประชาธิปไตย ทัง้ รัฐทัง้ เอกชนตองชวยเขา
เพื่อใหทุกคนในสังคมไดพัฒนาตัวเองอยางเต็มที่
จึงจะเปนสังคม
ประชาธิปไตยอยางแทจริง สวน ความเสมอภาค หมายถึง เสมอภาคที่
จะรับผิดชอบตอสวนรวม ไมมี double standard ไมมี multiple
standard ความเสมอภาค คือ single standard เมือ่ มีกฎเกณฑสงั คม ทุก
คนตองทําตามกฎเกณฑสงั คม ไมมกี ารยกเวน ถาใชเสรีภาพแบบนี้ และ
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เสมอภาคแบบนี้ จะนําไปสูภ ราดรภาพได เรื่องนี้ผมคิดวา ผูบริหารการ
ศึกษาตองมีจิตใจประชาธิปไตย ไมเชนนั้นจะเปนเผด็จการ เขาขางตัว
เอง มี double standard หรือ multiple standards ซึ่งบริหารไมไดในโลก
สมัยใหมน้ี
4. ลึกซึ้งในศีลธรรม ศาสนธรรม และมีมาตรฐานคุณธรรม
เปนทีย่ อมรับได คนที่จะเปนผูบริหารการศึกษา ตองลึกซึ้งในศีลธรรม
ศาสนธรรม ไมวาเขาจะเปนศาสนิกชนใดก็ตาม ถาเขาบอกวาเขาไมมี
ศาสนา ตองเลิกจาง ผมวาคนทีเ่ ปนผูบ ริหารการศึกษาตองมีศาสนา เพราะ
มีประเด็นที่ตองตัดสินใจทุกวันและเกี่ยวของกับ moral background
ฉะนั้น เขาตองมีศีลธรรม ศาสนธรรม และมีมาตรฐานคุณธรรมเปนที่
ยอมรับได และเราตองเขียนลงไปในคุณสมบัติของผูบริหารการศึกษาวา
ตองมีมาตรฐานศีลธรรม
เมื่อสักครูผมอานขาวเล็กๆ พูดถึงผูบริหารโรงเรียนทีข่ ม ขืนเด็ก
เดีย๋ วนีค้ นไทยชินกับครูขม ขืนลูกศิษยไปแลว มนุษยนแี่ ปลกมาก เมือ่ เผชิญ
กับอะไรบอยๆ ก็จะชิน เชน บอกวาประเทศไทยคอรับชั่นมาก ก็ไดยนิ
มาตัง้ แตเกิด จนเดีย๋ วนีช้ นิ แลว และไมทาอะไรกั
ํ
บสิง่ เหลานี้ ถาเราชินกับ
ความชัว่ เราจะไมสนใจมัน จะปฏิเสธ (deny) ไป ซึ่งอันตรายมาก เพราะ
ฉะนัน้ มาตรฐานคุณธรรมของผูบ ริหารเปนเรือ่ งใหญ เราอยาไปชินกับมัน
ครูทข่ี ม ขืนเด็ก เราตองอยาชิน ตองพยายามจัดการใหเต็มที่
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การผลิตและการพัฒนาผูบริหารการศึกษา

การผลิตและการพัฒนาผูบ ริหารการศึกษา
1. การผลิต : ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร และ
การบริหารหลักสูตร
2. การพัฒนา : สําหรับผูบริหารจากระบบการศึกษา
เดิมสูระบบการศึกษาใหม
(เรงดวนมาก) สําหรับพัฒนา
ผูบริหารอยางตอเนื่อง

1. การผลิต จะตองทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร และการ
บริหารหลักสูตร ผมแยก “ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร” กับ “การ
บริหารหลักสูตร” เราจะตองปรับเนือ้ หาหลักสูตรอะไรบาง และเมือ่ ตัดสินใจ
จะปรับปรุงเรียบรอยแลว วิธีจะบริหารหลักสูตรจะเอาอยางไร ทานจะทํา
อยางเกาหรือเปลา ยังเอาแผน ข แผน ก หรือเปลา ตรงนี้เปนคําถาม
ที่ฝากไว
2. การพัฒนา สําหรับผูบ ริหารจากระบบการศึกษาเดิมเขาสูร ะบบ
การศึกษาใหม ตรงนี้เปนเรื่องเรงดวนมาก ไมทราบวาขณะนี้มีผูบริหาร
สถานศึกษาในระบบมีจํานวนเทาใด
ผูบริหารทัง้ เอกชนและรัฐรูเ รือ่ ง
เจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา โครงสรางใหม และผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นหรือไม ผมเขาใจวาทางกระทรวงศึกษาธิการ คงมีแผนแลววาจะ
ทําอยางไรใหผูบริหารกวา 36,000 คนไดรับรู
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เมื่อเขาสูระบบใหมแลว หนาที่ของทานอีกประการหนึ่ง คือ
ตองเอาเขากลับมา retrain เปนระยะๆ เพราะฉะนั้นทานมี 3 หนาที่ คือ
(1) ทบทวนหลักสูตรและบริหารหลักสูตร เพือ่ จะผลิตผูบ ริหารพันธุใหม
(2) ในชวงการเปลี่ยนผาน ใหชว ย retain ผูบริหาร 36,000 คน ใหเขา
ไดรับรูวาเกิดอะไรขึ้น และเราคาดหวังอะไรจากผูบริหารพันธุใหม และ
(3) ทํา regular retraining program เพือ่ ใหเขาตามทันตอการเปลีย่ นแปลง

วิชาชีพของผูบ ริหารการศึกษา
ผมอยากใหเปนวิชาชีพของผูบริหารการศึกษาเปน professional
เราจะทําแบบมวยวัดไมได การเปน professional ตองเนน 2 เรื่องคือ
1. ตองมีการฝกอบรมสําหรับเตรียมผูบริหารใหม และฝกเพื่อ
พัฒนาผูบริหารประจําการ (professional training)
2. ตองหามาตรการเพือ่ สรางความไวเนือ้ เชือ่ ใจ (trust) ใหเกิดขึน้
ทัง้ จากเพือ่ นรวมวิชาชีพ จากครู จากนักเรียน นักศึกษาและผูป กครอง และ
จากประชาชนทัว่ ไป โดยเฉพาะจากครู นักเรียน นักศึกษา และผูป กครอง
เปนเรื่องใหญพอสมควร เราจะทําอยางไร เพื่อสรางความไวเนื้อเชื่อใจ
(How to do it in order to built trust ?)
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มาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพ ในเมื่อผูบริหารการศึกษาจะเปนวิชาชีพก็ตองมี
มาตรฐานวิชาชีพ (professional standard) ขึน้ มา ซึง่ มี 3 เรื่องดวยกัน
คือ
1. ระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตรงนี้จะมีเกณฑ (criteria)
ในการเขาสูวิชาชีพ เชน คนเรียนจบนิติศาสตรที่ไหนเขาไมสนใจ แตถา
จะนํามาเปนอาชีพทนายความหรือตุลาการเขาตองมาฝกอบรมกอน แลว
สอบพรอมกันหมดดวยขอสอบเดียวกัน ถาผานจะไดใบประกอบวิชาชีพ
ทนายความ หรือตุลาการ หมอก็เชนกัน ถาจบโรงเรียนแพทยของรัฐ
จบแลวไมตองสอบมาขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไดเลย และไมยอม
เปลีย่ นสักที แตถาจบตางประเทศหรือเรียนหมอเอกชนตองสอบเพื่อ
รับใบอนุญาต นี่เปน double standard ซึง่ ไมดี อยาเอาตัวอยางหมอ ผม
พูดกับแพทยสภาหลายครัง้ แลว แตกไ็ มเปลีย่ น เมื่อไหรจะรักประชาชน
มากกวารักหมอดวยกัน ถาทานรักประชาชน กอนใหใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพหมอ ไมวา จะจบทีไ่ หน ตองสอบผานมาตรฐานเดียวกัน ถึงจะรัก
ประชาชนจริง ถาจะเปนผูบริหารการศึกษาของประเทศไทย จะจบทีไ่ หน
มาไมสําคัญ แตจะตองผานมาตรฐานวิชาชีพเพื่อจะมาเปนผูบริหารการ
ศึกษาไทย ตรงนีถ้ งึ จะสรางความไวเนือ้ เชือ่ ใจในหมูม วลสมาชิกดวยกันได
ผมขอฝากพวกเรา ถาสภาผูบ ริหารหลักสูตรฯ พยายามผลักดันตรงนี้ได
ประโยชนจะเกิดทั้ง 2 ฝายคือ เกิดกับประชาชนและผูรวมวิชาชีพดวย
อยาลูบหนาปะจมูกเด็ดขาด ในที่สุดจะเกิดประโยชนตอวิชาชีพที่เราจะ
ไดความไวเนื้อเชื่อใจไปทุกแหง
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เรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะมีเรื่องมาตรฐานวิชาชีพ
มีการอบรมกอนเขารับใบอนุญาต มีการสอบเพือ่ รับใบอนุญาต และมี
เงือ่ นไขทีจ่ ะถอนใบอนุญาต เงือ่ นไขทีจ่ ะตอใบอนุญาตของหมอ เปนตัวอยาง
ทีไ่ มดี เพราะให 1 ใบตลอดชีวติ พยาบาลมีกฎหมายแลวใหเพียง 5 ป
และทุก 5 ปตองตอใบประกอบวิชาชีพพยาบาล กลไกการตอนั้น เขา
ตองการใหพยาบาลทํา CET (continuing education and training)
เพราะฉะนั้นพยาบาลตองไปเขาอบรมทางหัตถการบาง ทางทฤษฎีบาง
ทางหลักวิชาการใหมๆ ทางการพยาบาล แลวมีหนวยกิตให ตอนนีห้ มอ
เริม่ ทําแลว ขณะนีส้ มาคมวิชาชีพหมอ เมือ่ จัดอบรมอะไร เขาจะชัง่ นําหนั
้ ก
วาจัดอบรมอยางนี้ กี่วัน ไดกี่เครดิต และมีใบรับรองทุกครั้ง ซึง่ เปน
แนวทางที่ดี ผมไปชวยรางระเบียบตรงนี้ เปนประธานอนุกรรมการตรงนี้
เขาทํามา 8 ปไมสําเร็จ ปกลายเขามาขอใหผมทํา ผมขอ 6 เดือน แตคุณ
ตองทําตามทีผ่ มแนะนํา ซึง่ ไดทาเรี
ํ ยบรอยแลว และตัง้ เปน CET ของหมอ
ในวงการวิชาชีพผูบริหาร ผมคิดวาตองทํา เพราะจะมีผูบริหาร
ทีร่ งุ รัง ทีเ่ อาออกจากวงการวิชาชีพเราไมได แลววงการวิชาชีพเราเสียหมด
เสียมาถึงเราที่เปนคนดีดวย และความเชื่อมั่นไววางใจจากสาธารณชนก็
จะไมมี หรือยอหยอนลง ผมคิดวาตรงนี้สําคัญ ถาตองการความไววางใจ
จากสาธารณชน ก็ตองมีมาตรการที่จะเอาคนไมดีออก
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษาตองมีจรรยาบรรณ
ของผูบริหารการศึกษา ตองชวยกันรางขึ้นมาใหไดวาผูบริหารการศึกษา
ตองทําอะไร และหามทําอะไร ขณะนี้มีอาชีพตางๆ ทีเ่ ขียนจรรยาบรรณ
วิชาชีพไว เชน สภาอุตสาหกรรมมีจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจเอกชนวา
ธุรกิจเอกชนที่ดีควรจะทํ าอะไรและไมควรทํ าอะไร เขาทํ าออกมา
เรียบรอยแลว ตรงนีข้ อฝากวา ถากรรมการบริหารสภาผูบ ริหารหลักสูตรฯ
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ชุดตอไป สามารถออกจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหารการศึกษาได
ผมวาจะเปนคุณูปการอยางมหาศาลกับอาชีพนี้
3. สภาวิชาชีพผูบ ริหารการศึกษา ซึ่งตอนนี้ผมไมทราบวาไปถึง
ไหนแลว เห็นวาจะมีคุรุสภา ซึ่งตอไปนี้คุรุสภาตองทําหนาที่ 2 สภา คือ
สภาครู และสภาผูบริหาร และถาเราเอาสภาเดิมมาทําตรงนี้ เราจะเอา
ความเชื่อมั่นไววางใจจากสาธารณชนที่ไหน แมแตความเชื่อมั่นไววางใจ
ในวิชาชีพ (professional trust) ยังไมมเี ลย เขาไมเชือ่ แลวจะทํายังไง ผมก็
เหนือ่ ย อาจจะมีวธิ ที ํา แตตองแสดงใหเห็นชัด ถาเอาคุรสุ ภาเดิมมาเปน
สภาผูบ ริหารใหม จะทําอยางไร
โดยสรุปแลว ไดฉายภาพมาตั้งแตตนวา ความเปนผูบริหาร
การศึกษา ในระบบการศึกษาใหมมีการเปลี่ยนแปลงมาก แลวเราจะหา
องคความรูจากไหน
เราจะสรางความรับผิดชอบตอวิชาชีพเราและตอ
ประชาชนไดอยางไร และหลักสูตรจะเอาอยางไร วิธมี องในหลักสูตรทัง้
คุณสมบัตผิ บู ริหารทีเ่ ราพึงประสงคกด็ ี ภาระทีเ่ ขาจะตองรับผิดชอบก็ดี
รวมทัง้ ความบริสทุ ธิ์ของอาชีพหรือวิชาชีพผูบริหารการศึกษา เราจะชวย
กันทําอยางไรใหบริสุทธิ์ ใหศกั ดิส์ ทิ ธิ์ ใหคนในอาชีพเดียวกัน เชื่อถือ
มั่นใจซึง่ กันและกัน ใหครู นักเรียน ผูป กครอง เชือ่ ถือมัน่ ใจ และในทีส่ ดุ
แลวใหประชาชนคนไทยเขาภูมิใจและมั่นใจในอาชีพผูบริหารการศึกษา
ดูเหมือนวาภาระนีเ้ ปนภารกิจทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ เพราะผูบ ริหารการศึกษาเทานัน้ ที่
จะขับเคลื่อนใหการศึกษาไปได เพราะผูบริหารคือผูจัดระบบเพื่อนํา
ทรัพยากรของชาติทพี่ งึ มาใสในระบบการศึกษา และใหไดผลผลิตทางการ
ศึกษาตามทีเ่ ราตองการ และเปนประโยชนตอ ประเทศชาติ
ขอบคุณครับ

