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บทคัดย่อ
โรงเรียนทหาร ในสังกัดกระทรวงกลาโหม แม้จะเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง แต่เป็นสถาบัน
ที่จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้หลักการบริหารธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล (กาลังพล) และงานสนับสนุนการศึกษา เพื่อเป็นสถานศึกษาผลิตผู้นา
เหล่าทัพอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในหลักธรรมาภิบาลทั้ง ๖ หลักนั้น โรงเรียนทหารอาจมีข้อจากัดในหลัก
นิติธรรม หลักความรับผิดชอบ และหลักการมีส่วนร่วม เนื่องจากวินัยทหารที่กาหนดให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
จะต้องเชื่อฟังคาสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด แม้เป็นเรื่องที่ขัดต่อความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
ก็ตาม ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารจึงต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูง รู้จักการบริหารจัดการงาน
ด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลสาเร็จที่คุ้มค่า โปร่งใสและมีประโยชน์แก่องค์กรมากที่สุด
ผู้บริหารต้องนาคุณธรรมและจริยธรรมมาประยุกต์ใช้บริหารจัดการในองค์กรให้เกิดความสงบสุข
และเจริ ญ งอกงามยิ่ งขึ้ น โดยเฉพาะการจั ด การศึ ก ษาภายในโรงเรี ย นทหารที่ ต้ อ งปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรมให้แก่นักเรียนทหาร มีหลักความโปร่งใสเป็นพื้นฐานสาคัญ เพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน มีการปรับปรุงการทางานของคนในสถานศึกษาให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลักความคุ้มค่า คือ
ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม รวมทั้งรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มี
ความยั่งยืน นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนทหาร ได้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาการและวิชาทหารให้นักเรียนทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
คาสาคัญ : การบริหารงานวิชาการ หลักธรรมาภิบาล การบริหารการศึกษาในโรงเรียนทหาร

บทนา
จากปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจของสังคมไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ทาให้เกิดความจาเป็นที่ต้องมี
การสร้างระบบธรรมาภิบาลขึ้นในสังคมไทย รัฐบาล และระบบราชการจึงต้องปรับระบบการปฏิบัติงาน
เพื่อให้กลไกมีความเข้มแข็ง มีการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมีความโปร่งใส รัฐบาล
จึงได้ประกาศระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีสาระมุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการตามภาระหน้าที่โดยยึดหลักการพื้นฐาน ๖
ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม
และหลักความคุ้มค่า ซึ่งธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี (Good
Governance) สามารถนามาใช้กับการบริหารการศึกษาได้ ดังที่ สมเกียรติ พ่วงรอด (๒๕๕๑) อธิบายว่า
หลักธรรมาภิบาลกับการศึกษา (Good Governance) นับเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการปฏิรูปการศึกษา
ตามเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕เพราะจะ
ช่วยให้มีคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒
โรงเรียนทหาร ในสังกัดกระทรวงกลาโหม แม้จะเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง แต่เป็นสถาบัน
ที่จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้หลักการบริหารธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล (กาลังพล) และงานสนับสนุนการศึกษา เพื่อเป็นสถานศึกษาผลิตผู้นา
เหล่าทัพอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในหลักธรรมาภิบาลทั้ง ๖ หลักนั้น โรงเรียนทหารอาจมีข้อจากัดในหลัก
นิติธรรม หลักความรับผิดชอบ และหลักการมีส่วนร่วม เนื่องจากวินัยทหารที่กาหนดให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
จะต้องเชื่อฟังคาสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด แม้เป็นเรื่องที่ขัดต่อความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
ก็ตาม ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารจึงต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูง รู้จักการบริหารจัดการงาน
ด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลสาเร็จที่คุ้มค่า โปร่งใสและมีประโยชน์แก่องค์กรมากที่สุด
บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เรื่อง
การบริหารงานวิชาการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารการศึกษาในโรงเรียนทหารที่ควรนาหลัก
ธรรมาภิบาลทั้ง ๖ หลักมาใช้ให้เหมาะสม โดยมีหลักปฏิบัติไปพัฒนาและปรับปรุงในการบริหารงานด้าน
วิชาการโรงเรียนทหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บทเนื้อหา
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กิจกรรมทุกชนิดที่สถานศึกษาดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ของผู้เรียนและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ให้ตรงตามคุณภาพที่สถานศึกษา และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติกาหนด ซึ่งผู้บริหารต้องมีความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ของการจัดการศึกษา
โดยเฉพาะด้านงานวิชาการ ดังที่รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (๒๕๕๑ ,น. ๑๓๐) กล่าวว่า การบริหารงาน
วิชาการ เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมการดาเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอน
ตลอดจนการประเมินให้ดีขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ผู้เรียน และอัญชลี อินทร์เรือง (๒๕๕๒,น.๓๘) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ คือ การปฏิบัติของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามขอบข่ายงานวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ครูสามารถจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนของนักเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น
การบริหารงานวิชาการจึงมีความสาคัญต่อสถานศึกษา เป็นเครื่องชีวัดความสามารถของผู้บริหาร
ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องมีหลักการบริหารงานวิชาการที่ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและ
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และเกิดสมรรถนะสาคัญ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
กาหนดไว้
ในด้านการใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารงานนั้น อานันท์ ปันยารชุน (๒๕๔๒) เคยได้ปาฐกถา
เกี่ยวกับธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยว่า ควรยึดหลักความอิสระในการบริหาร ความอิสระในการจัดการ
และอิสระในนโยบายการศึกษา ความรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเอง ผู้บริหารต้องสามารถยืนยันได้
ว่า ตนเองทาไปเพราะเหตุผลอะไร ต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจนั้น ๆ และต้องสนองความต้องการของ
สังคม ในภูมิภาค หรือท้องถิ่น ต้องเพ่งเล็งที่คุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษานั้นสาคัญมากที่ต้อง
เพ่งเล็งถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ ความเป็นเลิศในคุณภาพของครูบาอาจารย์ และความเป็นเลิศของ
คุณภาพนักเรียน
ผู้บริหารโรงเรียนที่ดีต้องให้ความสาคัญและให้ความสนใจในการบริหารงานวิชาการมากที่สุด
เพราะการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนเป็นเครื่องชี้วัดความสาเร็จและความสามารถของผู้บริหาร
โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานวิชาการ ดังนี้
๑. การบริหารหลักสูตรในโรงเรียน
๒. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓. สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้
๔. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
๕. การวิจัยในชั้นเรียน
๖. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

ในการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร ผู้บริหารจะต้องรู้จัก “การบริหารบ้านเมืองที่ดี”
หรือ “Good Governance” โดย องค์การสหประชาชาติ หรือ United Nations (UN) ให้ความหมาย
ธรรมาภิบาลว่า เป็นพื้นฐานในการสร้างความเป็นอยู่ของคนในสังคมทุกประเทศให้มีการพัฒนาที่เท่าเทียม
กัน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ธรรมาภิบาลคือการมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคมเท่าเทียมกัน และมี
คาตอบพร้อมเหตุผลที่สามารถชี้แจงกันได้ (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, ๒๕๔๔, น.๗)
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๒ ได้ให้คานิยามธรรมาภิบาล ไว้ว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทางสาคัญใน
การจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
ปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคี และร่วมกัน
เป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ
เพื่อบรรเทา ป้องกัน หรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤติที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความ
ยุติธรรม ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะสาคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญและ
กระแสโลกยุคปัจจุบัน (สุดจิต นิมิตรกุล, ๒๕๔๓, น.๑๓-๒๔)
ธรรมาภิบาล เป็นหลักพื้นฐานในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม เอื้อผลประโยชน์ให้กับคนทุก
ระดับ ช่วยให้สังคมมีความเข้มแข็งทุกด้านทั้งทางคุณค่าและจิตสานึกทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม
จริยธรรมและทางเศรษฐกิจ มีสมรรถนะ มีความโปร่งใส ทาให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีคนเป็น
ศูนย์กลางที่แท้จริง ทาให้สังคมไทยเป็นสังคมเสถียรภาพ ช่วยให้ระบบของรัฐมีความยุติธรรมเป็นที่
น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ เป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศที่จะขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์อื่นไปสู่เป้าหมาย มุ่งเน้นหลักการทางาน ประกอบด้วย ๖ หลักการ คือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า ซึ่งหาก
นามาใช้กับองค์กรแล้วเชื่อมั่นว่าจะนามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ทาให้เกิดความสุจริต ความเป็นธรรม ความ
โปร่งใส ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ธีรนันท์ นันทขว้าง (อดีตรองผู้อานวยการกองการศึกษา กองบัญชาการสถาบัน วิชาการป้องกัน
ประเทศ สังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด) กล่าวไว้ในบทความ เรื่อง “กองทัพภิบาล (กองทัพ + ธรรมาภิ
บาล) – เรื่องของความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้” (ธีรนันท์ นันทขว้าง, ๒๕๕๒ : Online)
สรุปได้ว่า การจะจัดให้กองทัพสามารถนาไปสู่การเป็นกองทัพภิบาลได้นั้น เป็นเรื่องผู้นากองทัพ
และกาลังพลทุกคนต้องตระหนัก เพราะในปัจจุบันภาพรวมของการบริหารงานประเทศนั้น กองทัพเป็น
เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งของรัฐบาลที่ใช้ในการนาพารัฐก้าวไปข้างหน้า รัฐบาลเองต้องหามาตรการให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานมีการบริหารจัดการที่เป็นธรรมาภิบาล เพราะฉะนั้นการที่ผู้นากองทัพจะนา
กองทัพไปสู่การเป็นกองทัพภิบาล จึงมีความจาเป็นต้องอาศัยแนวทางตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้ง ๖ ประการคือ

๑. หลักนิติธรรม : การมีกฎระเบียบที่มีความยุติธรรมไม่มีการเลือกปฏิบัติ (double
standard) โดยความเข้มงวดในแบบธรรมเนียมทหารที่หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบจะต้องทาให้เป็นไป
ตามนั้นไม่ว่าทหารนายนั้นจะมีชั้นยศเป็นพลเอกหรือเป็นพลทหาร ไม่ว่าทหารนายนั้นจะเป็นใครมีชั้นยศ
อะไร กองทัพจะต้องนากฎข้อบังคับข้อเดียวกันมาใช้
๒. หลักคุณธรรม : การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างเสริมแนวความคิดในเรื่อง
ของคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้แนวความคิดและการปลูกฝังเรื่องของระบบเกียรติศักดิ์ที่ใช้สาหรับ
นักเรียนทหาร (นักเรียนนายร้อย) มาใช้อย่างกว้างขวางและแพร่หลาย น่าจะเป็นส่วนที่ช่วยให้กาลังพลมี
คุณธรรม/จริยธรรมมากยิ่งขึ้น
๓. หลักความโปร่งใส : ความโปร่งใสในการบริหารงานทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นผู้นากองทัพ
หรือผู้บริหารระดับรอง ๆ ในกองทัพเพราะระบบการทางานในปัจจุบันเริ่มก้าวเข้าไปสู่ ระบบการทางานที่
สามารถตรวจได้ทุกขั้นตอน
๔. หลักความมีส่วนร่วม : กองทัพควรการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอ
ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ เพราะมีการกระทาของกาลังพลในกองทัพบาง
นายที่ถูกเพ่งเล็งจากประชาชน การจัดหาอาวุธเข้าประจาการในกองทัพจะต้องทาให้โปร่งใสประชาชน
สามารถตรวจสอบได้ แต่อย่างไรก็ตามการตรวจสอบนี้ไม่ใช่การเข้าถึงความลับที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ของชาติ ซึ่งขอบเขตของการตรวจสอบจากสาธารณะชนเป็นเรื่องที่จะต้องมีกระบวนการจัดการที่
เหมาะสม
๕. หลักความรับผิดชอบ : การปลูกฝังให้ทหารมีความเป็นทหารอาชีพ เพราะการเป็นทหาร
อาชีพจะทาให้กาลังพลตระหนักในสิทธิหน้าที่และความสานึกในความรับผิดชอบ ในการเป็นทหาร การใส่
ใจปัญหาของส่วนรวม กระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ มีความกล้าหาญในกรณีที่อยู่ในสนาม
รบ ตลอดจนการเคารพกฎระเบียบข้อบังคับ ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และความกล้าที่จะ
ยอมรับผลจากการกระทาของตนไม่ว่าผลของการกระทานั้น จะเป็นในลักษณะเชิงบวกหรือเชิงลบ
๖. หลักความคุ้มค่า : เรื่องของค่าใช้จ่ายในกิจการทหารของบ้านเรานั้น ปัจจุบันกองทัพได้รับ
งบประมาณในสัดส่วนที่น้อยแต่พอทรงชีพได้ ประกอบกับการดาเนินนโยบายต่างประเทศและความมั่นคง
ประเทศไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศอื่น ๆ ทาให้ระดับของการสะสมอาวุธอยู่ในระดับเพียงป้องกัน
ประเทศจากการรุกรานของชาติอื่นเท่านั้น การลดงบประมาณจากที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันอาจเป็นเกณฑ์
เสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการป้องกันประเทศ อานาจอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ
แนวความคิดในเรื่องกองทัพภิบาลเป็นแนวความคิดที่ช่วยยกระดับหน่วยงานของรัฐให้มีการ
บริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพเป็นหน่วยงานทางด้านความมั่นคง ที่มีขอบเขตความ
รับผิดชอบที่สาคัญ อาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีใช้งานในกองทัพนั้นเป็นสิ่งที่มีราคาแพง และใช้เงินภาษีของ
ประชาชนมาใช้จ่ายเป็นเงินเดือนและซื้อยุทโธปกรณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ การที่กองทัพสามารถสร้างความ
เป็นกองทัพภิบาลให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้ จะช่วยให้กองทัพตั้งอยู่บนสถานภาพที่สง่างาม มีศักดิ์ศรี และ
เป็นที่ยอมรับของประชาชนว่า กองทัพไทยเป็นรั้วที่แข็งแรงของชาติ ที่เขาเหล่านั้นมีความอุ่นใจว่ากองทัพ

สามารถที่จะทาหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ ราชบัลลังก์ และประชาชนไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นภาวะวิกฤตแค่ไหน
ก็ตาม
จากเหตุผลดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า ธรรมาภิบาลมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการบริหารกองทัพ ที่สร้าง
ความเป็นกองทัพภิบาลให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้ จะช่วยให้กองทัพเป็นที่ยอมรับของประชาชนว่า กองทัพ
ไทยเป็นรั้วที่แข็งแรงของชาติ สามารถที่จะทาหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ ราชบัลลังก์ และประชาชนไว้ได้
ไม่ว่าจะเป็นภาวะวิกฤตแค่ไหนก็ตาม และควรนามาใช้กับโรงเรียนทหารอย่างยิ่ง เพื่อผลิตบุคลากรทาง
ทหารให้มีความเป็นผู้นาในการปกครอง บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรม ความ
โปร่งใสในการบริหารงบประมาณทางการทหาร นามาสู่ความคุ้มค่าเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสังคมเพื่อให้
สังคมไทยกลับมาเชื่อมั่น เชื่อถือกองทัพไทยต่อไป
ในหลักธรรมาภิบาลทั้ง ๖ หลัก โรงเรียนทหาร จึงเหมาะสมกับสามหลัก ได้แก่ หลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใส และหลักความคุ้มค่า โดยผู้บริหารกิจการทางทหารและผู้บริหารโรงเรียนทหารจึง
จะต้องมีหลักคุณธรรม โดยยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม สนับสนุนการทางานให้มีความ
ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม
มีจรรยาบรรณต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน ต่อผู้ร่วมงานและประเทศขาติ นั่นคือ ผู้บริหารจะต้อง
มีหลักคุณธรรม ได้แก่ รู้หลักครองตน คือ ศีล ๕ หลักครองใจคน คือ สังคหวัตถุ ๔ และหลักการครองงาน
คือ อิทธิบาท ๔ เพื่อบริหารงานในองค์กรได้อย่างมีหลักการ มีความสามารถ และนาพาหน่วยงานทหาร
ด้านต่าง ๆ ก้าวไปสู่ความสาเร็จ
หลักความโปร่งใส หมายถึง การเปิดโอกาสให้สมาชิกในสังคมมีส่วนในการตรวจสอบความถูกต้อง
ในการดาเนินงาน และในการดาเนินงานต้องเปิดเผยตรงไปตรงมา มีการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ของคนในสถานศึกษา โดยปรับปรุงกลไกการทางานของคนในสถานศึกษาให้โปร่งใส ตรวจสอบได้
ดังนั้น ผู้บริหารกิจการทางทหารและผู้บริหารโรงเรียนทหารจะต้องมีความโปร่งใส คือ เปิดโอกาสให้สังคม
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงานของทหาร มีการสร้างความไว้วางใจกันในหน่วยงานทางทหาร
ปรับปรุงกลไกการทางานของบุคลากรให้โปร่งใส ตรวจสอบได้
ผู้บริหารกิจการทางทหารและผู้บริหารโรงเรียนทหารจะต้องมีการบริหารโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจากัด อย่างประหยัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ซึ่งจะทาให้การดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการรายงานผลการดาเนินงานและแสดงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรต่อ
สาธารณะ มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในหน่วยงานทหาร เลือกนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ และ
พัฒนาความสามารถของทหารอย่างเป็นระบบเพื่อให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

บทสรุป
ผู้บริหารต้องนาคุณธรรมและจริยธรรมมาประยุกต์ใช้บริหารจัดการในองค์กรให้เกิดความสงบสุขและเจริญ
งอกงามยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนทหารที่ต้องปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน
ทหาร ผู้บริหารและข้าราชการจึงต้องมีคุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องดีง าม ส่งเสริมสนับสนุนการทางานให้มี
ความซื่ อสั ตย์ จริงใจ ขยั น อดทน มีร ะเบี ยบวินั ย ประกอบอาชี พอย่างสุ จริต ยึดมั่ นในความถูก ต้อง ดีงาม มี
จรรยาบรรณต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน ต่อผู้ร่วมงาน และประเทศชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนทหาร
นอกจากนี้ ในการบริหารงานของโรงเรียนทหารที่ต้องใช้งบประมาณของกระทรวงกลาโหม ก็ต้องมีหลัก
ความโปร่ งใสเป็ น พื้ น ฐานส าคั ญ เพื่ อ สร้ างความไว้ ว างใจซึ่ งกั น และกั น มี ก ารปรั บ ปรุงการท างานของคนใน
สถานศึกษาให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลักความคุ้มค่า คือ โรงเรียนทหารต้องมีการบริหารจัดการ
และการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม รวมทั้งรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มี
ความยั่งยืน นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ทหาร ได้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาการและวิชาทหารให้นักเรียนทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
นอกจากนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่บริหารงานวิชาการโรงเรียนทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม จะได้รับ
ประโยชน์จากบทความดังกล่าว และสามารถนาข้อมูล ความรู้ หลักการ แนวทางธรรมาภิบาลไปปรับประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่องานวิชาการหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสบผลสาเร็จต่อนักเรียนทหารและกาลังพล
ทหารต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ความสาเร็จในการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การบริหารงานวิชาการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
การศึกษาในโรงเรียนทหาร มีจุดประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความรู้เรื่อง การบริหารงานวิชาการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารการศึกษาในโรงเรียนทหารที่ควรนาหลัก
ธรรมาภิบาลทั้ง ๖ หลักมาใช้ให้เหมาะสม โดยมีหลักปฏิบัติไปพัฒนาและปรับปรุงในการบริหารงานด้านวิชาการ
โรงเรียนทหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กราบขอบพระคุณ นาวาอากาศโทหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หฤทัยทิพย์ ตัณฑเทศ อาจารย์ผู้สอน
ซึง่ ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเขียนเอกสารทางวิชาการ พร้อมทั้งให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ใน
การเขียนบทความทางวิชาการ ด้วยความเอาใจใส่และห่วงใย จนทาให้บทความทางวิชาการนี้เกิดความสมบูรณ์
และสาเร็จเสร็จสิ้นด้วยดี
ขอขอบคุณ นาวาอากาศโท ตรัยรัตน์ ประเสริฐสม สานักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ให้คาแนะนา กาลังใจ และคาปรึกษาในส่วนของเนื้อหาบทความ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้
ศึกษา เกิดความมุมานะ อดทน และเพียรพยายามจนประสบผลสาเร็จ มา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ทีไ่ ด้กรุณาอนุมัติให้เข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๘ ในครั้งนี้ อีกทั้งยังให้กาลังใจในการเข้ารับการศึกษาอีกด้วย
ขอขอบคุณ นาวาเอกจักรินทร์ ผิวเหลือง ผู้อานวยการกองวิชาภาษาไทย ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ตลอดจนเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานทุกคน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการให้ข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ท้ายที่สุดหากการจัดทาบทความทางวิชาการในครั้งนี้มีคุณค่า และเกิดประโยชน์ในทางวิชาการอยู่บ้าง
ผู้เข้ารับการศึกษาขอมอบคุณความดีทั้งหมดให้กับผู้มีพระคุณทั้งหลายดังได้กล่าวถึงมาแล้วข้างต้น

รายการอ้างอิง :
สมเกียรติ พ่วงรอด (๒๕๕๑) อธิบายว่า หลักธรรมาภิบาลกับการศึกษา (Good Governance) นับเป็น
ปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕เพราะจะช่วยให้มีคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และบริหารจัดการ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒
รุ่งชัช ดาพร เวหะชาติ (๒๕๕๑ ,น. ๑๓๐) กล่ าวว่า การบริห ารงานวิชาการ เป็นกระบวนการหรือ
กิจกรรมการดาเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินให้ดีขึ้น เพื่อให้
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
อัญ ชลี อิน ทร์ เรือ ง (๒๕๕๒,น.๓๘) กล่ าวว่า การบริห ารงานวิช าการ คือ การปฏิบั ติข องผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาในการดาเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ตามขอบข่ายงานวิ ชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้ครูสามารถ
จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนของนักเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (๒๕๔๒) โดยมีสาระ
มุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการตามภาระหน้าที่โดยยึดหลักการพื้นฐาน ๖ ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และหลั กความคุ้มค่า ซึ่งธรรมาภิ
บาลหรื อการบริ ห ารกิจ การบ้ านเมือง และสั งคมที่ ดี (Good Governance) สามารถนามาใช้กับ การบริห าร
การศึกษาได้
อานันท์ ปันยารชุน (๒๕๔๒) เคยได้ปาฐกถาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยว่า ควรยึดหลักความอิสระ
ในการบริหาร ความอิสระในการจัดการ และอิสระในนโยบายการศึกษา ความรับผิดชอบในการตัดสินใจของ
ตนเอง ผู้บริหารต้องสามารถยืนยันได้ว่า ตนเองทาไปเพราะเหตุผลอะไร ต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจนั้น ๆ
และต้องสนองความต้องการของสังคม ในภูมิภาค หรือท้องถิ่น ต้องเพ่งเล็งที่คุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษา
นั้นสาคัญมากที่ต้องเพ่งเล็งถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ ความเป็นเลิศในคุณภาพของครูบาอาจารย์ และความ
เป็นเลิศของคุณภาพนักเรียน

บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ (๒๕๔๔, น.๗) กล่าวว่า ในการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
ผู้บริหารจะต้องรู้จัก “การบริหารบ้านเมืองที่ดี” หรือ “Good Governance” โดย องค์การสหประชาชาติ หรือ
United Nations (UN) ให้ความหมายธรรมาภิบาลว่า เป็นพื้นฐานในการสร้างความเป็นอยู่ของคนในสังคมทุก
ประเทศให้มีการพัฒนาที่เท่าเทียมกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ธรรมาภิบาลคือการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
สังคมเท่าเทียมกัน และมีคาตอบพร้อมเหตุผลที่สามารถชี้แจงกัน
ธีรนันท์ นันทขว้าง (๒๕๕๒ : Online) สรุปได้ว่า การจะจัดให้กองทัพสามารถนาไปสู่การเป็นกองทัพภิ
บาลได้นั้น เป็นเรื่องผู้นากองทัพและกาลังพลทุกคนต้องตระหนัก เพราะในปัจจุบันภาพรวมของการบริหารงาน
ประเทศนั้น กองทัพเป็นเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งของรัฐบาลที่ใช้ในการนาพารัฐก้าวไปข้างหน้า รัฐบาลเองต้องหา
มาตรการให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานมีการบริหารจัดการที่เป็นธรรมาภิบาล เพราะฉะนั้นการที่ผู้นากองทัพ
จะนากองทัพไปสู่การเป็นกองทัพภิบาล จึงมีความจาเป็นต้องอาศัยแนวทางตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้ง ๖ ประการ
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ

กิตติกร สุขทวี

วันเดือนปีเกิด

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๕

สถานที่เกิด

สาทร กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา
ประวัติการศึกษาด้านพลเรือน
ครุศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (๒๕๔๗)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๕๗)
ประวัติการศึกษาด้านทหาร
หลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๐
หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าสารบรรณ กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าสารบรรณ กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน ระดับ ๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ตาแหน่งงานปัจจุบัน

อาจารย์กองวิชาภาษาไทย ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร
สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
สถานที่ทางานปัจจุบัน สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
ประสบการณ์ทางาน อาจารย์สอนวิชาภาษาไทย ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร
วิทยากรอบรม ครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านทักษะด้านภาษาไทย และเพลง
พื้นบ้าน ให้สถาบันภายในและนอกกองทัพไทย
สมาชิกสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางแห่งประเทศไทย
อาจารย์พิเศษ วิชาภาษาไทย ให้แก่สถาบันต่าง ๆ (๒๕๕๐-ปัจจุบัน)
กวีรับเชิญ ของสานักวรรณกรรม กรมศิลปากร
กวีอาศิรวาทลงวารสารกองทัพไทย
นักเขียนบทความลงวารสารกองทัพไทย

