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ผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องจบการศึกษาสาขาการบริหารการศึกษาหรือไม่อย่างไร 
Is Necessary for The Administrators of The Educational Institution 

to Graduate from The Field of Education Administration 
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บทคัดย่อ 
 บทความนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารสถานศึกษาในปัจจุบันและนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ทิศทางการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา โดยผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ประเด็นวิกฤติในเรื่อง  ผู้บริหารสถานศึกษา
จำเป็นต้องจบการศึกษาสาขาการบริหารการศึกษาหรือไม่อย่างไร จากการวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับสภาพปัญหาการบริหาร
สถานศึกษา พบว่า คุณวุฒิของผู้บริหารโรงเรียนที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ขาด
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความเป็นผู้นำ เนื่องจากไม่ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์วิชาเฉพาะทางด้าน
การบริหาร ไม่ว่าจะเป็นหลักการแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับนักบริหาร และขาด
ประสบการณ์ในการนำหลักการทฤษฎีทางการบริหารมาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 2) ทิศทางการเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา พบว่า การคัดเลือกบุคคลในการเข้ามาเป็นผู้บริหารการศึกษาได้นั้นจะต้องมีการวัดและประเมิน โดยผ่านการ
อบรมของสถาบันพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งคัดเลือกบุคคลที่ผ่านการสอบเข้ามาอบรมและทำการประเมินทั้งองค์ความรู้และพฤติกรรม
ความเป็นผู้บริหารก่อนจะได้รับแต่งตั้ง โดยให้กระทรวงศึกษาธิการและคุรุสภากำหนดเกณฑ์มาตรฐานและพิจารณา
กระบวนการตามกรอบทั้ง 5 ลักษณะดังกล่าว  
 โดยสรุปเห็นได้ว่าทิศทางการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา มีความสำคัญอย่างยิ่งท่ีต้องมีนักบริหารสถานศึกษาที่เป็นมือ
อาชีพ ที่จะต้องมีองค์ความรู้และความสามารถรอบด้านตามคุณลักษณะ 5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณลักษณะเกี่ยวกับการบริหาร  
2) คุณลักษณะเกี่ยวกับภาวะผู้นำ 3) คุณลักษณะเกี่ยวกับการจัดการ 4) คุณลักษณะทางด้านจิตใจ (mind) และ 5) คุณลักษณะ
เกี่ยวกับการวิจัย (research) เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการองค์กรให้มีความก้าวทันโลกในยุคปัจจุบันท่ีมีความเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วและเพื่อช่วยนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นผู้บริหารจำเป็นต้องมีสมรรถนะการบริหารการศึกษาจะต้องให้
เป็นไปตามแนวทางการบริหารที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และตามเกณฑ์ของคุรุสภาที่กำหนดไว้ 
 
คำสำคัญ ทิศทาง , ผู้บริหารสถานศึกษา, สาขาบริหารการศึกษา 
 
Abstract 
 This article aims to study the current states of educational institution administration problems 
and to present the concept of the direction of being an educational institution administrator. The author 
has studied, researched and analyzed the critical issues in the story. School administrators need to 
graduate in education administration or not and how? From the analysis of documents relating to the  
___________________________________________________________________________________________________________ 
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problem of educational institution administration, it was found that the qualifications of school 
administrators who did not graduate with master's degree of Education Administration lack of self-
confidence Creativity and Leadership because they did not learn and they did not have experience in 
specific subjects in management. Whether it is the principles, concepts, theories of educational 
administration which is necessary for managers and lack of experience in applying administrative theories 
to correct problems estimate through the training of the Institute of Executive Development which selects 
persons who have passed the examination to be trained and assessed both their knowledge and 
management behaviors before being appointed by allowing the Ministry of Education and the Teachers 
Council of Thailand to determine the standard criteria and consider the process according to the 
aforementioned framework of 5 characteristics. 

 In conclusion, the direction of being an educational institution administrator. It is extremely 
important to have a professional school administrator. The knowledge and versatility according to 5 
characteristics; 1) management attributes, 2) leadership attributes, 3) management attributes, 4) mental 
attributes, and 5) research attributes as executives to keep the organization up to date with today's rapidly 
changing world and to help lead the organization to success. Therefore, administrators need to have 
competency in educational administration must be in accordance with the management guidelines set 
forth in The National Education Act 2542 and the criteria set by the Teachers Council of Thailand. 
 
Keywords: Direction, Educational Institution Administrators, Educational Administration 
 
บทนำ 
 ในสภาพที่สังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว การบริหารจัดการองค์การตา่งๆจะต้องก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่เช่นนั้นจะถูกทิ้งให้ล้าหลัง และจะ
ประสบความล้มเหลวในการบริหารองค์การนั้น ๆ เพราะ
ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การย่อมขึ้นอยู่กับ
ศักยภาพของผู้บริหาร ทุกองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การ
ภาครัฐ หรือเอกชน ต่างต้องการที่จะให้องค์การของตนมีนัก
บริหารมืออาชีพมาบริหารในส่วนของการบริหารจัด
การศึกษาก็เช่นเดียวกัน ผู้บริหารนับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ
อย่างยิ่ งต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการจัด
การศึกษา คำว่า “ผู้บริหาร ”ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับที่ 2 หมายถึงบุคลากรวิชาชีพที่
รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทั้งของภาครัฐ
และเอกชน ซึ่ งถือได้ว่าเป็นกลไกหลักที่ สำคัญในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง ตามนโยบายการ

กระจายอำนาจทางการศึกษา ซึ่งสิ่งที่นักบริหารการศึกษา 
และบุคคลทั่ วไปมีความคาดหวังต่อการเป็นผู้บ ริหาร
สถานศึกษา คือการเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ท่ีจะ
นำสถาบันการศึกษาไปสู่ความสำเร็จในการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวทางที่ กำหนดในพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2545 ดังนี้ 1. ลักษณะพ้ืนฐานธรรมชาติ ได้แก่ ความถนัด 
ลักษณะนิสัยในการมีส่วนร่วมเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 2. 
การศึกษา ได้แก่ สำเร็จการศึกษาทางด้านการบริหารหรือ
การจัดการศึกษาจิตวิทยาทำงานร่วมกับผู้อื่น มีพื้นฐาน
ทางการค้นคว้า วิจัย มีบริบททางการบริหารการศึกษา อาทิ 
ระเบียบกฎหมาย สังคมวิทยา ปรัชญา เศรษฐกิจ และการ
ปกครอง 3. บุคลิกภาพ ได้แก่ รูปร่าง หน้าตา น้ำเสียง 
พูดจาน่าฟัง เข้าใจง่าย อารมณ์มั่นคงเข้มแข็ง และถ่อมตน 
กิริยามารยาทเป็นท่ียอมรับของสังคม การแต่งกายเหมาะสม
กับกาลเทศะ 4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
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วิชาชีพ ได้แก่ มีวิสัยทัศน์ ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ยึดระบบคุณธรรม อาทิ โปร่งใส ยุติธรรม ซื่อสัตย์ ไม่
คอร์รัปช่ัน อดทนอดกลั้น รับทั้งผิดและชอบ เสียสละ และ
เป็นคนดีของสังคม 5. ความสามารถ และทักษะ ได้แก่ 
บริหาร/จัดการตามหลักวิชา นำองค์กรไปสู่เป้าหมายใช้หลัก
ธรรมาภิบาล โดยยึดองค์คณะบุคคลมีส่วนร่วม ส่งเสริมการ
ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม มีน้ำใจ (Team Work & Team 
Spirit) ประสานงานตามหน้าที่ รับผิดชอบปรับเปลี่ยน
เทคนิคสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และ 6. มีความรู้ มี
ประสบการณ์ และผ่านการศึกษาหรือการฝึกอบรมด้านการ
บริหารการศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
ทางการบริหารการศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมายทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลในสถานศึกษา 
เป็นผู้ที่มีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจของผู้ร่วมงานให้
ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานจึงจะเป็นผู้บริหารที่มีภาวะ
ผู้นำ ตรงกันข้ามถ้าผู้บริหารขาดภาวะผู้นำจะบริหารงาน 
โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ตามข้อกำหนดกฎหมายเท่านั้น 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2547 ฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2551 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 ภาวะผู้นำเป็นองค์ประกอบ
สำคัญเป็นตัวบ่งช้ีความสำเร็จและความล้มเหลวขององค์กร
ผู้นำควรมีบทบาทในการเป็นผู้รับรู้ ประสานงาน สนับสนุน 
อำนวยความสะดวกเพื่ อให้สมาชิกในหน่วยงานได้ ใช้
ความสามารถของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นบุคคลสำคัญที่จะช้ีวัดความสำเรจ็ และความ
ล้มเหลวขององค์การ ผู้บริหารจำเป็นต้องมีสติปัญญา 
ความสามารถ หน้าที่คือความมีเสน่ห์ ความสวยงามและมี
บุคลิกภาพที่ดี (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2540) 
 ในยุ คปฏิ รู ป ก ารศึ กษ าต้ อ งการผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาที่เป็น “มืออาชีพ” ท่ีมีความรู้และประสบการณ์
สมกับที่เป็นวิชาชีพช้ันสูงในการบริหาร เป็นบุคลากรวิชาชีพ
ที่มคีวามรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา ท่ีนอกเหนือจาก
จะบริหารบุคลากรครูผู้สอนแล้ว ผู้บริหารมืออาชีพจะต้อง
เป็นผู้นำทางด้านวิชาการ เป็นผู้นำการปฏิรูปการเรียนรู้  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กล่าวว่า 
“มีความสามารถที่จะประสานการมีส่วนร่วมของครู  

ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ 
ในการระดมความสามารถและทรัพยากร เพื่อการบริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนจัดให้มี
กระบวนการประกันคุณภาพเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ” ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้าน เพื่อเป็นกำลัง
สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 สถานศึกษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องมีนัก
บริหารสถานศึกษาที่เป็นมืออาชีพเพื่อทำหน้าท่ีเป็นผู้บริหาร
จัดการองค์กรให้มีความก้าวทันโลกในยุคปัจจุบันที่มีความ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเพื่อช่วยนำพาองค์กรไปสู่
ความสำเร็จ ซึ่ งหมายความรวมถึงการเป็นนักบริหาร
การศึกษาเช่นกัน 
  
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ปรัชญาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มุ่งเน้น
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นนักวิชาการและนัก
บริหารมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงโดยใช้
กระบวนการวิจัยในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิผล เช่ือมโยงและบุรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญ
กับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมทางวิชาการและ
ทางวิชาชีพ รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมถึงพร้อมด้วยคุ
รสมบัติ  “คุณภาพวิชาการ เช่ียวชาญกิจกรรมผู้นำที่
สามารถ”  
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
องค์ความรู้ด้านหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหาร
การศึกษา และด้านสถิติและการวิจัย ส่งเสริมให้มีความคิด
สร้างสรรค์ในวิชาชีพมีความเป็นมืออาชีพและรับผิดชอบใน
การป ระกอบ วิ ช า ชี พ  เป็ น ผู้ น ำท างก ารศึ ก ษ าที่ มี
ประสิทธิภาพทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ผลิต
บัณฑิตให้เป็นนักบริหาร นักวิชาการ และ/หรือนักวิจัย ที่มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่องค์กรวิชาชีพกำหนด ผลิตบัณฑิตให้
มีคุณลักษณะสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กำหนด 
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 หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็น
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทและระดับปริญญา
เอก ของคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครศุาสตร์ เป็นหลักสูตร
ที่อยู่ในกลุ่มของ “ปริญญาวิชาชีพ” ที่เน้นการศึกษาใน
ลักษณะของศาสตร์เชิงประยุกต์ เพื่อนําสู่การปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เป็นสาขาวิชาที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามกฎหมายขององค์กรวิชาชีพ ใช้ช่ือปริญญาเป็น
ศึ ก ษ าศ าส ต รม ห าบั ณ ฑิ ต  ศ ษ .ม . ห รื อ  Master of 
Education: M.Ed. และศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศษ.ด. 
ห รือ  Doctor of Education: D.Ed. จากประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551 จะเห็นว่า ช่ือปริญญาดุษฎี
บัณฑิตในสาขาศึกษาศาสตร์จะมีแต่ศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต ศษ.ด. หรือ Doctor of Education D.Ed. ไม่มี
ตัวเลือกที่สามารถกําหนดช่ือเป็นปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรด. 
ห รือ  Doctor of Philosoph: Ph.D. แต่ มี ข้ อ สั ง เกต ว่ า
หลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษาในบาง
สถาบันกําหนดช่ือปริญญาเป็นปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรด.) 
โดยมุมมองของผู้เขียนเข้าใจว่า เป็นหลักสูตรที่จัดทําข้ึนก่อน
การประกาศกําหนดช่ือปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ปี 2551 โดยไปอ้างอิงว่าเป็นหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ 
(management) ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (social 
sciences) ของปริญญาศิลปศาสตร์ ที่ เน้นศาสตร์บริสุทธิ์
ทางด้านศิลปศาสตร์ ซึ่งมีตัวเลือกในการกําหนดช่ือปริญญา
เป็นศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศศ.ด. (Doctor of Arts: D.A.) 
หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. (Doctor of Philosophy: 
Ph.D.)  
 องค์ประกอบที่สําคัญของหลักสูตรคือ ต้องการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเช่นไร แล้วจะเสริมสร้าง
คุณลักษณะเหล่านั้นด้วยรายวิชาใดบ้าง ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ เรียน
นั้นจะมีสถานภาพ (status) เป็นอย่างไร เช่น บางรายอาจ
เป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ในส่วนกลาง บางรายอาจเป็น
ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา บางราย
อาจเป็นผู้บริหารหรือครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
บ างร าย อาจ เป็ น ผู้ บ ริ ห ารห รื อ อ าจ ารย์ ผู้ ส อน  ใน
สถาบันอุดมศึกษา บางรายอาจเป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออ่ืนๆ แต่เมื่อเป็นผู้เรียน

ในหลักสูตรการบริหารการศึกษา ควรจะต้องมีคุณลักษณะที่
ค าดห วั งต าม กรอบ แน วคิ ด  3 คุณ ลั กษณ ะ  คื อ  1) 
คุณลักษณะเกี่ยวกับการบริหาร ถือเป็นคุณลักษณะหลัก
หรือคุณลักษณะสําคัญที่หลักสตูรจะตอ้งเน้น 2) คุณลักษณะ
เกี่ ยวกับภาวะผู้นํ า ถือ เป็นคุณลักษณะที่ จะเสริมให้
คุณลักษณะการบริหาร มีความเข้มแข็งชัดเจนขึ้น และ 3) 
คุณลักษณะเกี่ยวกับการจัดการ ถือเป็นคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่จะช่วยให้การบริหารมีความเป็นระบบสมบูรณ์ขึ้น ทั้งนี้
รวมกับอีก 2 คุณลักษณะสําคัญคือ 4) คุณลักษณะทางด้าน
จิตใจ (mind) เพื่อความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพและ 5) คุณลักษณะเกี่ยวกับการวิจัย 
(research) เพื่อการแสวงหาความรู้ความจรงิที่จะนําไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา 
 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ในศตวรรษที่21 เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง 
การเปลี่ยนแปลง คือ ความเป็นจริงของสังคมใหม่ที่มีปัญหา
ท้าทายสำหรับผู้บริหาร ที่ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่ใน
ศตวรรษที่  21 ต้องมีความรู้  ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ ทางการบริห ารการศึ กษาเพื่ อพัฒนา
สถานศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ต้องอาศัยทักษะภาวะผู้นำ ในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน มองเห็นภาพอนาคต และ
สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานทุกคนปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผลอย่างสงูสุด (ธีระ รุญเจริญ, 2559) 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  
(2553 : 45) ให้ความหมายผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง 
บุคลากรที่รับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทั้ง
ของรัฐและเอกชนในการดำเนินงานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้
ในสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลได้เพียงใด
นั้น ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลสำคัญที่จะผลักดัน ให้
เกิดการขับเคลื่อนและสร้างพลังแห่งการร่วมแรงร่วมใจ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2553 : 5) ให้ความหมายผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง 
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บุคคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอก
สถานศกึษาตั้งแตร่ะดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป 
 ผู้ บ ริห ารสถานศึกษา หมายถึ ง บุ คคลซึ่ ง
ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาภาคบังคับขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่า
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน (สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2546) คำว่า “ผู้บริหารสถานศึกษา” ไม่ว่าจะ
เป็นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาเรียกว่า Principal หรือ
เรียกว่า Head of School เป็นคำที่ใช้เรียกผู้บริหารสูงสุด
ของโรงเรียนของรัฐ แต่ถ้าเป็นโรงเรียนเอกชน อาจใช้คำอื่น ๆ 
เช่น Head Teacher, Head Master หรือ Head mistress 
สำหรับประเทศไทยผู้บริหารโรงเรียนในปัจจุบันเรียกว่า 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อก่อนเรียกว่า “ครูใหญ่” หรือ 
“อาจารย์ใหญ่” (ประกอบ คุปรัตน์, 2552)  
 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 คือ ผู้นำต้องนำโดยยึดหลักคุณธรรมในการบริหาร  
มีความเช่ือมั่นในตนเอง เป็นผู้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ รวมทั้งต้องเป็นผู้นำทางและเป็นผู้สนับสนุนจากการ
สังเคราะห์ แนวคิดเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ จาก
บทความ บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  
มีนักวิชาการได้เสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า ผู้บริหาร
สถานศึ กษาที่ มี ประสิทธิผลในศตวรรษที่  21 ควรมี   
1) นักสร้างสรรค์ 2) นักการสื่อสาร 3) นักคิดวิเคราะห์  
4) สร้างชุมชน 5) การมีวิสัยทัศน์ 6) การสร้างความร่วมมือ 
7) สร้างพลังเชิงบวก 8) ความเช่ือมั่น 9) ความมุ่งมั่นและ
ความพากเพียน 10) ความเต็มใจที่จะเรียนรู้ 11) ต้องเป็น
นักประกอบการ คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 12) นักริเริ่ม
งาน 13) ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ 14) การ
เจียมเนื้อเจียมตัว 15) ตัวแบบท่ีดี สรุปได้ว่าคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่  21  มุ่ งเน้นพัฒนา
ขับเคลื่อนองค์การไปสู่การพัฒนาก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในหลายๆด้านที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นทักษะ
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (โยธิน นิลคช, 2561) 

 นักบริหารการศึกษามืออาชีพ จะต้องเป็นผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงคือ เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อ
การบริหารองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
รวมทั้งมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้
ผู้นำองค์กรมีวิสัยทัศน์ที่สามารถกำหนดภาพในอนาคตของ
องค์กรได้อย่างชัดเจน มีจิตวิญญาณความเป็นนักบริหาร 
รวมทั้งบริหารตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี  มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ต้องเป็นผู้มีภูมิความรู้ทางด้านการศึกษามีความ
เป็นผู้นำทางวิชาการ เป็นผู้นำในการบริหารคุณภาพ
การศึกษา และมีความรู้ในหลักการบริหาร เทคนิคการ
บริหาร และการวางแผนกลยุทธ์  รวมทั้ งต้องรู้จักนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาองค์กรประสบความสำเร็จและมี
ประสิทธิภาพ 
 ผู้เขียนสัมภาษ์ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน โดย
ใช้เกณฑ์การเลือกแบบเจาะจง จึงสามารถสรุปได้ดังนี้ ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์นักวิชาการในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.
2564 ที่ผ่านมา ในประเด็นวิกฤต (Critical Issue) : ไม่ต้อง
จบ ป.โท สามารถเป็นผู้บริหารสถานศกึษาได้ โดยตั้ง thesis 
ว่า การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นที่จะต้องจบปริญญา
โท สาขาบริหารการศึกษาหรือไม่สามารถพอสรุปได้เป็น
ประเด็น ดังนี้  
 ประเด็นที่ 1 การเป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพนั้น
จะต้องมองว่าประสบการณ์อย่างเดียวเพียงพอหรือไม่ 
จำเป็นต้องมีพื้นฐานหรือวิชาการในศาสตร์นั้น  ๆ อย่าง
เข้มแข็งและล้ำลึก หรือไม่ ถ้าถามว่าการที่จะเป็นผู้บริหาร
ความมีภาวะผู้นำและความสำเร็จ จะต้องประกอบไปด้วย
ศาสตร์ใดบ้าง เช่น สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเคมี 
ฟิสิก ชีวะ ไม่มีวิชาภาวะผู้นำในตัวหลักสูตร แต่จะมีใน
ศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา ดังนั้นคนท่ีจะเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาได้นัน้จะต้องมีภาวะผู้นำ แต่บุคคลที่มีภาวะผู้นำ
ที่เกิดขึ้นในตัวมีจำนวนน้อยจึงจำเป็นต้องจบการศึกษา
ทางการบริหารการศึกษาและต้องเรียนเรื่องการมีภาวะผู้นำ 
เพราะเราจะเป็นผู้นำคนจะต้องเรียนรู้ เรื่องการจัดการองศ์
การ เช่น สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นการเรียนที่
เจาะลึกลงศาสตร์เฉพาะเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและการ
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จัดการเรียนการสอน แต่สาขาการบริหารการศึกษาเป็นการ
ใช้ทุกศาสตร์ ที่จะต้องรู้จักทุกคน รู้ทุกมิติ รู้ทุกเรื่อง ที่
เกี่ยวข้องกับงานบริหาร ฉะนั้นแล้วการที่จะเป็นผู้บริหารทาง
การศึกษาได้นั้นจะต้องมีศาสตร์ทางการบริหาร และอย่าง
น้อยจะต้องเรียนวุฒิปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 
 ประเด็นที่ 2 ปัญหาที่หลายฝ่ายกำลังให้ความ
สนใจ ปัจจุบันการเป็นผู้บริหารสถานศึกษามีการกำหนด
คุณสมบัติผู้ที่จะออกไปเป็นผู้บริหารการศึกษาได้ คือ คุรุ
สภา โดยคุรุสภามีหน้าที่หลักคือหนึ่งการออกใบประกอบ
วิชาชีพครู สองคือใบอนุญาตประกอบให้ เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา เพราะฉะนั้นหลายคนที่ต้องการเป็นผู้บริหารก็
ไปเรียนเสริมเพิ่มเติมในการเป็นผู้บริหาร เนื่องจากที่ผ่านมา
ก็เป็นครูมาได้ตลอดการที่คนเรานั้นจะต้องได้ศึกษาเพิ่มเติม
อยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งที่ดีเพื่อพร้อมเข้าสู่การบริหาร ซึ่ง
ตัวเองชอบที่จะพัฒนาตัวเองโดยส่วนมากแล้วใช้เงินตัวเองก็
เท่ ากับว่า ผู้ที่ เรียนปริญญาโทก็มาสอบเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาได้ อาจจะถามผมว่าการที่สภาเป็นผู้ที่จะออกใบ
อยากให้เขาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้แล้วผมก็เห็นด้วย ว่า
ควรจะมีใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาอย่างน้อยก็
ทำงานเป็นครูอาจารย์มาซักระยะหนึ่งที่จะมาเป็นผู้บริหาร   
 ประเด็นที่ 3 เกี่ยวกับการยกเลิกเกณฑ์ โดยมี
กระแสข่าวนี้มีมาตั้งแต่ 5 ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ประกาศ
ออกมาชัดเจนว่าเราจะยกเลิกเกณฑ์เดิมที่ว่าผู้บริหารจะต้อง
จบปริญญาโททางบริหารการศึกษาหรือไม่ วิชาชีพครูเป็น
วิชาชีพช้ันสูงแล้วก็ผู้บริหารการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา
มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการจัดการเกี่ยวกับเรื่ องการ
จัดการของสถานศึกษา แต่ก็เห็นว่าเกณฑ์เดิมที่กำหนด
มาตรฐานค่อนข้างจะสูงว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องจบ
ปริญญาโททางการบริหารการศึกษา ต้องจบทางการบริหาร
มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเผื่อคุณภาพและมาตรฐานของ
วิชาชีพช้ันสูงโดยหลักการในการเป็นผู้นำจะมีอยู่สองประเภท 
เรียกว่าผู้นำแบบชาติวุฒิกับผู้นำแบบคุณวุฒิ อันนี้ด้วยโดย
หลักการของวิชาชีพช้ันสูงนั้นมีอยู่ข้อหนึ่งว่าวิชาชีพช้ันสูง
เป็นวิชาชีพที่ใดที่จะต้องมีการฝึกอบรมบอกบ่มเพาะความ
เช่ียวชาญในด้านนั้น ๆ ไม่ใช่ว่าใครเข้ามาเป็นผู้แทนสถานศึกษา
ได้จะต้องมีการฝึกอบรมฝึกฝนวิชาชีพสาขานี้อย่างลึกซึ้ง 

 ประเด็นที่ 4 การเป็นผู้บริหารต้องมีความรู้ใน
ศาสตร์ทางการบริหาร มีทั้งศาสตร์และศิลป์ ผู้บริหาร
จำเป็นต้องรอบรู้ในเชิงของการบริหาร ไม่มีใครสามารถไป
บริหารได้โดยไม่มีการศึกษา ไม่มีองค์ความรู้ในศาสตร์
ทางการบริหาร เพราะหลักสูตรการบริหารการศึกษานี้ก็ต้อง
เรียนหลักสูตรและทฤษฎีการบริหาร เช่น การบริหารโดยใช้
ห ลั ก  มี ส่ วน ร่ ว ม ก าร บ ริ ห าร โด ย ใช้  School-Based 
Management การบริหารในยุคศตวรรษที่ 21 การบริหาร
โดยใช้ภาวะผู้นำ เรื่องของหลักการแนวคิดทฤษฎีจะมี
สมรรถนะหลักสมรรถนะผู้บริหารมีทักษะกระบวนการมี
ขั้นตอน เป็นต้น ถ้าให้ผู้ที่จบปริญญาตรีมาเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยไม่เรียนปริญญาโท ก็จะไม่มีองค์ความรู้และ
ไม่สามารถแตกแขนงไปในแต่ละศาสตร์ได้ ถ้าผู้บริหารไม่มี
องค์ความรู้ต่าง ๆ หรือไม่มีความชำนาญในเรื่องของการงาน
วิชาการ งานบุคคล การบริหารงบประมาณ ประเทศไทยใน
การบริหารการศึกษาหรือคุณภาพการศึกษานี้ก็จะด้อย
คุณภาพลงไปด้วย  
 สรุปการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นกลไกที่
สำคัญและมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้จาก
ระบบการศึกษา ประสิทธิภาพของการบริหารและประสิทธิผล
ของสถานศึกษา หากผู้บริหารองค์กรมีความสามารถก็จะ
ส่งผลต่อคุณภาพและความสำเร็จขององค์กรนั้น ๆ ผู้บริหาร
ต้องมี ความ เป็นนักบริห ารมื ออาชีพ  บริหารจัดการ
สถาบันการศึกษาโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ มีภาวะผู้นำสูง 
เป็นผู้ที่ช้ีนำทางความคิดไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่าง
แท้จริง และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่กล้าคิด กล้านำ กล้า
ทำ และกล้าเปลี่ยนแปลง นักวิชาการหลายท่าน มีความเห็น
ตรงกันว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษานั้น 
ขึ้นอยู่กับผู้บริหารส่วนหนึ่ง ดังนั้น ผู้บริหารจึงเป็นตัวแปร
สำคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มี คุณภาพ ผู้บริหาร
สถานศึกษาในยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ทางการบริหาร
การศึกษาเพือ่พัฒนาสถานศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
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มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาของคุรุสภา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 กำหนด
ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมละวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” บุคลากรทางการศึกษา
โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทำหน้าที่ให้บริการหรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา
ต่าง ๆ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้บริหาร
สถานศึกษาในปัจจุบัน ดังที่กระทรวงศึกษาธิการ (2546 , 
หน้า 3) ได้กำหนดว่า “การบริหารสถานศึกษา คือ งานใน
หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่จะต้องมี
คุณลักษณะที่เพียบพร้อมด้วยเรื่องของศาสตร์และศิลป์ใน
การบริหารคนบริหารงาน” 
 1. เกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภา 
  คุรุสภา (2540) ได้ ออกประกาศเกณ ฑ์
มาตรฐานการบริหารการศึกษาของคุรุสภา 12 เกณฑ์ ดังนี ้
  1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
  2) ต้องตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดย
คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผู้เรียน 
และชุมชน 
  3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติ
ตาม ได้เต็มศักยภาพ 
  4) พัฒนาแผนงานขององค์ กรให้สามารถ
ปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
  5) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจน
เกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ 
  6) ปฏิบัติงานขององค์กรโดยเน้นผลถาวร 
  7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้อย่างเป็นระบบ 
  8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
  9) ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่าง
สร้างสรรค์ 

  10) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ
พัฒนา 
  11) เป็นผู้นำและสร้างผู้นำ 
  12) ส ร้ า ง โอ ก าส ใน ก ารพั ฒ น า ได้ ทุ ก
สถานการณ์ 
 สรุปได้ว่ามาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ของคุรุสภา มีเกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภา 
ประกอบด้วย ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ การตัดสินใจต้อง
คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผู้เรียน 
และชุมชน มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงาน พัฒนาแผนงานขององค์ 
พัฒนาและใช้นวัตกรรมให้เกิดผลงานท่ีมีคุณภาพ ปฏิบัติงาน
ขององค์กรโดยเน้นผลถาวร รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างเป็นระบบปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ แสวงหา
และใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา เป็นผู้นำและสร้างผู้นำ 
และสร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ ควรให
ความสำคัญในการควบคุมมาตรฐานตามเกณฑ์ของผู้บริหาร
การศึกษา 
 2. แนวทางการออกใบอนุญ าตประกอบ
วิชาชีพผู้บริหาร 
 ในการยกระดับวิชาชีพการบริหารและการจัด
การศึกษาเป็นวิชาชีพช้ันสูง (professional) ซึ่ งกำหนด
แนวทางไว้ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และ
เป็นเรื่องที่อยู่ในระยะแสวงหาแนวทาง หลักการ และเกณฑ์
มาตรฐาน ในการนี้จำเป็นต้องอาศัยการศึกษาวิจัยอย่างมาก 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) โดย 
ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เป็นหัวหน้าคณะได้
ทำการวิจัยเอกสารเกี่ยวกับการจัดระบบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ซึ่งมีข้อค้นพบและข้อเสนอ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวพอสรุปได้ ว่า 1) ผู้บริหารควรมี
วิสัยทัศน์ มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษา โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีวุฒิไม่
ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษา มีการประเมินตนเองมี
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและ
บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง และกำกับดูแลให้ครูปฏิบั ติตาม
จรรยาบรรณ 2) ผู้ รับผิดชอบในการออกใบประกอบ
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วิชาชีพการบริหาร อาจจะให้คุรุสภาในรูปแบบใหม่ (คุรุ
สภาแห่งชาติ) หรือตั้งสภาผู้บริหารการศึกษา 3) ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพควรมี 3 ประเภทคือ ใบอนุญาตช่ัวคราว มี
อายุ 3 ปี ใบอนุญาตแบบมาตรฐาน มีอายุ 5 ปีต่ออายุได้โดย
การประเมินจากผลงานและจรรยาบรรณ ต่ออายุแต่ละครั้ง
เป็นการเคลื่อนขั้น และใบอนุญาตถาวร ทั้งนี้ให้มีเงินประจำ
ตำแหน่งและเงินเดือนใหม่ 4) การประเมินเพื่อขอรับใบ
ประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารปัจจุบันทั้งผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้บริหารการศึกษา จะได้รับใบอนุญาตช่ัวคราว 3 ปีแล้ว
ขอประเมินเป็นผู้บริหารมาตรฐาน สำหรับผู้ เพิ่งสำเร็จ
การศึกษา อาจจะมี 2 ทางเลือก คือ การรับรองหลักสูตร
ของสถาบันผลิตผู้บริหาร ถ้าไม่ได้เรียนทางการบริหาร
จะต้องผ่านการทดสอบ เข้าอบรมและได้ใบประกอบวิชาชีพ
ช่ัวคราว 3 ปี 5) การประเมินเพื่อขอใบอนุญาตจะต้อง
พิจารณาตามตัวช้ีวัด เกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารการศึกษา
และตามเส้นอาชีพ 5 ขั้น 6) การผลิตและพัฒนาผู้บริหาร
การศึกษามืออาชีพควรมี เป้าหมายเพื่อสร้างผู้บริหาร
วิชาการ 7) ควรมีคณะทำงานศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อปรับปรุงใหม่ให้
เหมาะสม 8) ควรมีการศึกษาเช่ือมโยงระหว่างการออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาระดับ
เงินเดือนและค่าตอบแทน การผลิตและการพัฒนาผู้บริหาร
การศึกษา 
 จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติได้จัดประชาพิจารณ์ในเรื่องใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและมีข้อสรุปว่าข้อเสนอเชิงกล
ยุทธ์ที่สัมมนาสมาชิกเห็นพ้องร่วมกันได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ใน
อนาคตผู้บริหารต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษาทุกคนเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการศึกษา มุ่งพัฒนา
นักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งของสังคม ตามเป้าหมายของ
โรงเรียน เป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษาอันจะส่งผลต่อ
การยกมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาให้เป็นวิชาชีพ
ช้ันสูง ผู้บริหารการศึกษาจะได้พัฒนา ประเมินปรับปรุง
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2) องค์กร

ที่ รับผิดชอบให้มีองค์กรเดียวในการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษา แต่บริหารจัดการภายในแยกกันเป็น 2 ส่วน 3) 
คุณวุฒิของผู้บริหารการศึกษาในอนาคต ควรมีคุณวุฒิไม่
ต่ำกว่าปริญญาโท ทั้งนี้ในช่วงแรกของการดำเนินงาน อาจ
ใช้ประสบการณ์การทำงานผนวกกับคุณวุฒิได้ 4) ความ
เชื่อมโยงระหว่างใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกับระบบบัญชี
เงินเดือนใหม่ส่วนใหญ่เห็นพ้อง แต่ทั้งนี้การได้รับตอบแทน
ด้วยเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นกุศโลบาย เพื่อการนำไปสู่
คุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายหลัก 
 สรุปได้ว่าแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพผู้บริหาร ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์ ในอนาคต มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา คุรุ
สภาแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบในการออกใบประกอบวิชาชีพ
การบริหาร ซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควรมี 3 ประเภท
คือ ใบอนุญาตช่ัวคราว ใบอนุญาตแบบมาตรฐาน และ
ใบอนุญาตถาวรและคุณวุฒิของผู้บริหารการศึกษาในอนาคต 
ควรมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท 
 
ผู้บริหารโรงเรียนมืออาชีพ 
 ความสำคัญการเป็นผู้บริหารโรงเรียนมืออาชีพ
นั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงใน
ด้าน เศรษฐกิจสั งคม และเทคโนโลยีก่อให้ เกิดความ
สลับซับซ้อนและปัญหาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในการดำเนินการ
ในสถานการณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัย ผู้บริหารที่มี
วิสั ยทั ศน์  ความ รู้  ความสามารถ และมีคุณ ธรรม 
จริยธรรม  จึงจะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตาม
จุดมุ่งหมายที่คาดหมายไว้ และมี พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและการจัด
การศึกษา อบรม ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2540 ได้บัญญัติไว้ ดังนี้ (1) จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
(2) หลักการ (3) สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา (4) ระบบ
การจัดหรือรูปแบบการจัดการศึกษา (5) แนวการจัด
การศึ กษา (6) การบริหารและการจัดการศึ กษา (7) 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (8) การ
จัดระบบครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (9) การ
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จัดระบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา (10) การ
ส่งเสริมเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นการปฏิรูปการศึกษา
ทั้งระบบ 
 ในการดำเนินการตามแนวปฏิรูปการศึกษาใน 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จะประสบผลสำเร็จ
จำเป็นต้องอาศัยองค์กรปฏิบัติคือ สถานศึกษา ซึ่งหมายถึง
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการตาม
แนวทางจั ดการศึ กษาได้ เป็ นอย่ างดี  และผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาจะต้องเป็นผู้นำการปฏิรูปที่มีประสิทธิภาพ 
 การบ ริห ารการศึ กษ า เป็ น วิ ช า ชีพ ช้ัน สู ง 
(professional) อาชีพหนึ่ง เพราะการบริหารการศึกษา
ดำเนินการตามเกณฑ์วิชาชีพช้ันสูงอื่น คือ มีลักษณะการ
บริหารเฉพาะของตนแตกต่างจากวิชาชีพอื่น มีความอิสระ
ในการให้บริการ ใช้วิถีแห่งปัญญาศึกษา วิเคราะห์อย่าง
ลึกซึ้ง มีการศึกษามากพอคือ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  มี
องค์กรวิชาชีพควบคุม  ดู แล และตรวจสอบ  และมี
จรรยาบรรณวิชาชีพเฉพาะ 
 นอกจากนี้ยังมีการเลือกสรรและกลั่นกรอง
คุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานอื่นเป็นอย่างดีผู้ที่จะเข้าสู่
วิชาชีพการบริหารการศึกษาจึงเหมาะสมกับการเป็น
ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพอย่างแท้จริง พ.ร.บ.การศึกษา
แห่ งชาติพ .ศ.2542 มาตรา 53 ได้กำหนดให้ผู้บริหาร
การศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
จะปฏิบัติหน้าที่ได้จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การบริหารการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์กร
วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
กำหนด ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพช้ันสูง
แน่นอน น่ันคือ จะต้องเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ ใน
เรื่องนี้สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (พฤศจิกายน 2543) ได้
กำหนดไว้ว่า “วิชาชีพช้ันสูง” คือวิชาชีพที่มีการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยได้เสนอ
มาตรการไว้ว่า (1) มีองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลผู้ที่อยู่ใน
วิชาชีพ ซึ่งได้แก่สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2) มี
การควบคุม โดยการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ (3) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้แก่สถาบัน

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาและ
ฝึกอบรม และ(4) มีการประเมินท้ังภายในและภายนอก โดย
สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 สรุปได้ว่าผู้บริหารโรงเรียนมืออาชีพต้องอาศัย
ความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมและ
เทคโนโลยี ซึ่งผู้บริหารจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ องค์ความรู้ 
ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
 
สภาพปัญหาของผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน 
 บุญเลื่อน แสงอรุณ และคณะ (2558) ได้ศึกษา
สภาพปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสังคมพหุวัฒนธรรมตามแนวตะเข็บชายแดน
ภาคเหนือตอนบน พบประเด็นปัญหา 3 ประการ คือ 1.
หน่วยงาน องค์กร และชุมชนภายนอกไม่มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 2. ชุมชนมีฐานะยากจน ไม่
สามารถระดมทุน เพื่อใช้ในการบริหารงานโรงเรียนได้
ผลสัมฤทธิ์ 3.กลยุทธ์ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์/
วิสัยทัศน์ ของสถานศึกษา 
 วิกฤตของผู้บริหารสถานศึกษา จากงานวิจัยของ
วิเชียร เกตุสิงห์ (2543) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การประเมิน
พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พบว่า ผู้บริหารที่
เข้ารับการประเมินมากกว่าร้อยละ 92 เป็นเพศชาย มีอายุ
อยู่ในช่วง 41- 50 ปี มากที่สุด (ประมาณร้อยละ 49) ร้อย
ละ 95 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ (เกือบครึ่ง) 
ไม่ ได้จบการศึกษาด้านการบริหารการศึกษาโดยตรง 
ประมาณ 3 ใน 4 เป็นผู้อำนวยการ อาจารย์ใหญ่หรือ
ครูใหญ่ (ที่เหลือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยฯ) มากกว่า 3 ใน 
4 ดำรงตำแหน่งระดับ 7 อายุราชการอยู่ในช่วง 21-30 ปี
มากที่สุด (ร้อยละ 48) เป็นผู้บริหารโรงเรียนมาแล้ว 11-15 
ปีมากที่สุด (ร้อยละ 27 ) ประมาณ 4 ใน 5 เคยได้รับการ
อบรมด้านการบริหารมาแล้วไม่เกิน 5 ปี ส่วนการ อบรม
ด้านอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ด้านการบริหาร ผู้บริหารประมาณครึ่งหนึ่ง
ที่เคยอบรมมา 1-10 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก (ร้อยละ 61) อยู่ในภาคเหนือมากที่สุด (ร้อยละ 
37)  
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 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูท้ี่เกี่ยวข้องกับผู้บรหิาร
สถานศึกษา เมื่ อวันที่  27 เมษายน พ .ศ .2564 พบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีไม่ได้จบระดับปริญญาโทเกิดความไม่
เชื่อมั่นในตนเอง ความเช่ือมั่นในการตัดสินใจลดน้อยลง 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในบริหารจัดการและบูรณาการลด
น้อยลงและขาดความเป็นผู้นำในการบริหารงาน เนื่องจาก
ไม่ได้เรียนวิชาเฉพาะทางด้านการบริหาร ไม่ว่าจะเป็น
หลักการแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่นำมาใช้ในการบริหาร ซึ่งจะมี
ความเป็นนักบริหารมากกว่าผู้ที่จบสาขาอื่น และขาด
ประสบการณ์ในการนำหลักการทฤษฎีทางการบริหารมาใช้
ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
 
สรุปทิศทางการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
 ประเด็นทิศทางการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ท่ีได้จากการสัมภาษณ์นักวิชาการ
ทีมผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ.2564 มี
แนวทาง ดังนี ้ 
 แนวทางที่ 1 การวัดและประเมิน คือ การให้
ความสำคัญกับบุคคลที่จบสาขาบริหารการศึกษา โดยบุคคล
ที่จบสาขาบริหารการศึกษาจะสอบได้คะแนนบริหารได้
ดีกว่าคนที่ไม่ได้จบโดยตรง การวัดและประเมินจะเป็น
ตัวกลางที่จะสามารถแก้ป้ญหาในการคัดคนเข้าสู่ตำแหน่ง
ด้วยศาสตร์ วัดคนด้วยศาสตร์ ไม่วัดคนด้วยวุฒิการศึกษา 
คือการวัดคนที่มีสติปัญญาผ่านเกณฑ์ส่วนนี้ มีองค์ความรู้
แล้ว ตัวท่ีสองคือการพฒันาโดยการอบรม ดังตัวอย่าง ดร.รุ่ง 
แก้วแดง ผู้ก่อตั้งการบริหารจัดการสถาบันพัฒนาผู้บริหาร 
โดยคัดเลือกบุคคลที่ผ่านการสอบเข้ามาอบรมและทำการ
ประเมินท้ังองค์ความรู้และพฤติกรรมความเป็นผู้บริหารก่อน
จะส่งลงกลุ่มผู้บริหาร แสดงว่าผู้บริหารในชุดนั้นประสบ
ความสำเร็จทุกคนและเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง 
ดังนั้นการยอมรับผู้ที่ ไม่ได้จบบริหารการศึกษาโดยตรง
จะต้องเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ ได้แก่ การผ่านการสอบและการ
คัดเลือก และเมื่อคัดเลือกได้แล้ว เพื่อให้มีองค์ความรู้ ไปใช้
ในการบริหารอย่างมีคุณภาพ ต้องบรรจุศาสตร์ คือการ
อบรม และมีพี่ เลี้ยงคอยติดตามนิเทศ เพื่อที่จะดูว่าเป็น
อย่างไร ตรงตามที่ต้องการหรือไม่และมีการประเมิน

พฤติกรรมตั้งแต่การเข้าเรียนและอบรมหรือไม่ โดยสรุปแล้ว
ท่านให้ความสำคัญในเรื่องของการวัดและประเมินในการ
คัดเลือกบุคคลในการเป็นผู้บริหารการศึกษา  
 แนวทางท่ี 2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการ
เป็นผู้บริหารจริงๆ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาท่านมองว่าการจัดอบรมน่าจะ
ให้กระจายอำนาจไปให้เขาเป็นผู้ที่ตัดสินใจ การอบรมการ
เป็นผู้บริหารถ้าใครที่ผ่านการอบรมแล้ว การคัดเลือกจาก
กระทรวงศึกษาธิการก็คือบทบาทหนึ่ งที่คุรุสภาควรมี
บทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องในการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา 
เพื่อที่จะได้ผู้บริหารที่ดีและมีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการ
ต้องเข้ามามีบทบาทในการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาด้วย 
 แนวทางที่ 3 ทางออกที่ดี คือ ต้องศึกษาวุฒิ
ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ไม่ใช่แค่ เรียนจบเฉยๆ
ตามกระบวนการเท่านั้น แต่ต้องเป็นการเรียนที่มีคุณภาพ
สามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้ สถาบันที่ผลิตผู้บริหารจะต้อง
บ่มเพราะนักศึกษาพอสมควรเพื่อให้เกิดจิตวิญาณความเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพจะต้องมองในแง่ของสมรรถนะรอบด้าน มี
จรรยาบรรณผู้บริหารต้องเป็นคนที่เสียสละทุ่มเทอย่างยิ่ง
และมีการประเมินโดยการเข้าอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญกับผู้บริหาร ถ้าผู้บริหารไม่มี
วิสัยทัศน์ไม่มีความรอบรู้ องค์กรก็ไม่สามารถไปต่อได้ ซึ่ง 
หลักการประเมินควรทำการประเมินก่อนที่จะเข้าสอบไม่ใช่
สอบแค่ทฤษฎีแต่ต้องมีการอบรมบ่มเพาะเข้าค่ายลองลอง
งานและต้องมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปแนวทาง
สำหรับผู้ที่ต้องการจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นที่
จะต้องจบปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
 แนวทางที่  4 แนวทางในการเป็นผู้บ ริหาร
สถานศึกษา คือ ควรจะมีงานวิจัยที่ชัดเจนแล้วก็ยืนหยัดใน
หลักการนั่น ไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเสียงเรียกร้องของ
กลุ่มคนบางคนที่มีอำนาจทางการเมือง จึงทำให้การบริหาร
จัดการการศึกษาของประเทศไทยก็จะเป็นไปในลักษณะ
ความไม่ต่อเนื่องทางด้านนโยบายทางการศึกษา ในส่วนนี้ก็
ควรจะต้องจบปริญ ญ าโททางการบริหารการศึกษา
เพื่อท่ีจะให้ได้นักบริหารการศึกษาที่ดี ยกเว้นว่าตำแหน่งนั้น
ถูกกระทบแล้วจะไปกำหนดลิดลอนสิทธิ์ เขา เช่น ใช้
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ประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานระดับสูงหรือมีขนาด
ใหญ่ในระดับจังหวัด ระดับประเทศ ประสบการณ์เหล่านั้น
น ำ ม า เป็ น ข้ อ ย ก เว้ น  ก า ร ก ำ ห น ด น โย บ า ย ข อ ง
กระทรวงงศึกษาธิการหรือรัฐบาล ควรจะยึดหลักนึกว่า
หลักเกณฑ์ต้องเข้มแข็งหมายความว่าต้องชัดและต้องไม่
เปลี่ยนแปลงบ่อยส่วนวิธีการนั่นต้องยืดหยุ่นหลักเกณฑ์ต้อง
เข้มแข็งและส่วนวีธีการต้องยืดหยุ่น ถ้าเรากำหนด ปริญญา
โท บริหารทางการศึกษา ส่วนการได้มาของปริญญาโท
อาจจะมีวิธีการสอนใช้ระบบต่างที่มันยืดหยุ่นที่เล่าให้ฟัง ก็
เป็นการอธิบายมาตั้งแต่ข้อที่หน่ึงแล้วถ้าคิดว่าวิชาชีพครูเป็น
วิชาชีพที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นวิชาชีพช้ันสูงที่ความเช่ียวชาญ
เฉพาะ คนที่มีความเช่ียวชาญด้านบริหารได้ก็สามารถเอา
ใครมาก็ได้ แต่ถ้าจะใช้จริงๆ คือจะไม่เอาละเนื่องจากจะมี
เหตุผลว่าตำแหน่งโรงเรียน ตำแหน่งผู้บริหาร โรงเรียนที่ว่าง
ไม่สามารถท่ีจะเอาคนที่มีคุณสมบัติครบ เช่น จบปริญญาโท
ด้านการบริหาร คุณสมบัติด้านวิทยฐานะไม่พอ เปิดยังไงก็ไม่
สามารถที่จะทำให้คัดเลือกให้เป็นผู้บริหาร ให้ครบตำแหน่ง
ว่างทั่วประเทศเพราะว่าว่างมากเหลือเกินแล้วก็อาจจะต้อง
ใช้วิ ธีก ารที่ มี ป ระสบการณ์ จริ งแต่ ต้ องเลื อกคนที่ มี
ประสบการณ์ได้มาตรฐานตามที่เช่ียวชาญ ใช้มาตรฐาน
ตามที่กำหนดแต่ต้องมีเครื่องมือที่ไปวัดที่ประสบการณ์ที่
ชัดเจนประสบการณ์ตามเกณฑ์แต่ก็ไม่อยากให้ใช้ทำเผื่อ
อาจจะใช้ในวิกฤตที่ว่าไม่สามารถที่จะหาคนท่ีดีคือคุณสมบัติ
ครบมาเป็นผู้บริหาร เช่น ยังไม่มีการบริหารในวุฒิปริญญา
โทที่มากพอ ก็มีบางช่วงที่ตำแหน่ง สถานศึกษาของในสังกัด 
สพฐ.ว่างจำนวนมากจะใช้ได้เป็นครั้งแต่ต้องมีการเทียบ
ประสบการณ์ที่ได้ความเช่ียวชาญจริงๆ ปริญญาโทสาขาวิชา
การบริหารการศึกษามีรายวิชามีหน่วยกิต ที่น่าเช่ือถือผ่าน
กระบวนการต่างๆ ผู้ที่เรียนจะเป็นผู้บริหารที่ดีน่าจะต้องยืน
หยัดยืนยันให้ชัดเจน โดยสรุปแล้วควรจะมีงานวิจัยที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักการในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ไม่ควรให้
การเมืองในปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงใน
การเป็นผู้บริหาร   
 ไม่ว่าจะมีวุฒิทางด้านการบริหารการศึกษา
หรือไม่นั้น การบริหารการศึกษาต้องให้เป็นไปตามแนว
ทางการบริหารที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2542 และตามเกณฑ์ของคุรุสภา โดยเน้นการบริหาร
แบบมีส่ วนร่วมของหลายฝ่ าย รวมทั้ ง บิ ดา มารดา 
ผู้ปกครอง องค์กรของรัฐและเอกชน ตลอดทั้งชมรม สมาคม
ในสังคม การที่จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้นั้นควรจะมี
คุณลักษณะดังนี้ 1) จะต้องมีวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป 
เนื่องจากระดับการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่ าง
รวดเร็ว จำเป็นที่ต้องมีวุฒิการศึกษาที่มากกว่าระดับปรญิญา
ตรี โดยมีข้อยกเว้นบางประการ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดี 2) เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 3) มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการรอบด้านไม่ใช่ถนัดด้านเดียว 4) มี
ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน 5) อาจพิจารณาให้
ใบอนุญาตจากการผ่านหลักสูตรของสถาบันหรือหลักสูตร
การฝึกอบรมโดยเฉพาะ 6) ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน
ควรผ่านการประเมินเพื่อมีใบอนุญาตแทนการมีโดยอัตโนมัติ 
และ 7) ควรมีการติดตามประเมินผู้บริหารสถานศึกษาที่
ได้รับใบอนุญาตแล้วเป็นระยะๆ เช่น ทุก 5 ปี เพ่ือการกำกับ
ติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง 
 โด ยส รุป จ ะ เห็ น ได้ ว่ าก าร เป็ น ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษานั้นจำเป็นต้องดำเนินการบริหารเพื่อให้การจัด
การศึกษาเป็นไปตามจุดมุ่งหมายแนวทาง หลักการ และ
มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และนำไปสู่การบรรลุผลตามการปฏิรูปการ
บริหารและการจัดการศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ, 
การบริห ารโดยใช้ โรงเรี ยน เป็ น ฐาน  (School-based 
management: SBM), การประกันคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา, การบริหารโดยองค์คณะบุคคลและการประเมิน
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน การที่จะดำเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผู้บริหารโรงเรียนจะต้อง
เป็นมื ออาชีพและเป็ นผู้ นำทางวิชาการ ซึ่ งจำต้องมี
สมรรถภาพทั้งความรู้ ทักษะ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่าง
แท้จริง ซึ่งทิศทางการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันมี
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอยู่
หลายหน่วยงาน แต่ก็ยังไม่มีข้อยุติ และได้มีการพิจารณาร่าง
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มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและการศึกษาเพื่อหา
แนวทางต่อไป 
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