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คํานํา
หลักการสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาคือการกระจายอํานาจการบริหารการจัดการศึกษา
การเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซึ่งการดําเนินการใหบรรลุตามหลักการดังกลาว
จํ า เป น ต อ งสร า งความรู ค วามเข า ใจให แ ก ผู เ กี่ ย วข อ ง โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ผู บ ริ ห ารการศึ ก ษา ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา ครู ผูนําชุมชนและผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การพัฒนาผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูทั้งภาครัฐและเอกชน ผูนําชุมชนและ
ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนยุทธศาสตรหลักในการสรางกลไกและเปนพลังขับเคลื่อนสําคัญใน
การปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระจายอํานาจใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
จําเปนอยางยิ่งที่ตองสรางความเขมแข็ง สรางความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ และสรางความเชื่อมั่นให
ทุกฝายสามารถปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาผูบริหารการศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูนําชุมชนและผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้น
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2543 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการ
พัฒนาผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูนําชุมชนและผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น และได
แตงตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการฯ ทําหนาที่ประสานและสงเสริมการดําเนินงานเพื่อเตรียม
ความพรอมครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ ตลอดจนประสานการจัดทําชุดฝกอบรมตนแบบ เพื่อเปนคูมือให
กลุมเปาหมายไดใชศึกษาและพัฒนาตนเอง
ชุดฝกอบรมตนแบบที่จัดทําขึ้นมีจํานวน 3 ชุด คือ (1) ชุดฝกอบรมผูบริหาร (2) ชุดฝกอบรม
ครู และ (3) ชุดฝกอบรมผูนําชุมชน โดยชุดฝกอบรมตนแบบแตละชุด ประกอบดวย สื่อสิ่งพิมพและสื่อโสต
ทัศน ในสวนของสื่อสิ่งพิมพ จะประกอบดวย ประมวลสาระ และ แนวทางการศึกษา ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของ
จะนําชุดฝกอบรมตนแบบดังกลาวไปผลิตเพื่อเผยแพรใหกับกลุมเปาหมายที่รับผิดชอบ เพื่อใชในการศึกษา
และพัฒนาตนเองตอไป
เอกสารเรื่อง การบริหารโดยองคคณะบุคคล ฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของสื่อสิ่งพิมพใน
ชุดฝกอบรมผูบริหาร ประกอบดวยสาระสําคัญ 7 เรื่อง คือ
1. หลักการจัดการศึกษา
2. การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบการใชโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษาเปนฐาน
3. การบริหารโดยองคคณะบุคคล
4. การประกันคุณภาพการศึกษา
5. การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
6. การพัฒนาและควบคุมวิชาชีพ
7. การสงเสริมชุมชนและทองถิ่นในการปฏิรูปการศึกษา

ข
ในการจัดทําชุดฝกอบรมดังกลาว สํานักงานปฏิรูปการศึกษาในฐานะฝายเลขานุการของ
คณะกรรมการประสานงานโครงการฯ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ
ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานตางๆ ซึ่งไดรวมกันอุทิศเวลา ความรู ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ จนเสร็จ
สมบูรณ คณะกรรมการประสานงานโครงการฯ ขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่ง
วา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของในการพัฒนาตนเองไดเปนอยางดี
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ประธานคณะกรรมการประสานงาน
โครงการพัฒนาผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
ครู ผูนําชุมชนและผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีนาคม 2545
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บทที่ 3
การบริหารโดยองคคณะบุคคล
ความนํา
การบริหารโดยองคคณะบุคคลคือ รูปแบบการบริหารงานโดยมีบุคคลหลายคนเขาไปรวมกันรับผิดชอบ
กําหนดนโยบาย ตัดสินใจ วินิจฉัย ตลอดจนวางแนวทางตาง ๆ ไวเปนบรรทัดฐาน เพื่อใหฝายปฏิบัตินําไป
ปฏิบัติตอภารกิจตาง ๆ ของหนวยงานใหบังเกิดผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ การมีสวนรวมดังกลาว อาจ
ดําเนินการได 2 ทาง คือ โดยผูมีสวนรวมในกิจกรรมหรือเปนองคคณะบุคคลทางการบริหารนั้น ๆ แทน
สมาชิ ก เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารบั ง เกิ ด ผลตามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละสมาชิ ก ร ว มกั น รั บ ผิ ด ชอบต อ ผลลั พ ธ แ ละ
ผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินการดวย ทั้งนี้การบริหารโดยองคคณะบุคคลตองอาศัยเทคนิควิธีดานการ
บริหารมาปรับปรุงประยุกตใชใหเหมาะสมกับกิจกรรมการบริหาร จึงจะเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
เชน การบริหารแบบทีมงาน การบริหารแบบมีสวนรวม การบริหารแบบกลุมควบคุมคุณภาพ อยางไรก็ตาม
การบริหารโดยองคคณะบุคคล จะประสบความสําเร็จไดตองอาศัยปจจัยมาเกื้อหนุนหลายประการ ทั้ง
ปจ จัย ภายในหนวยงาน ปจจัยภายนอกหนวยงานและปจจัยดานผูบริห าร เชน ทรัพยากร คน เงิน วัสดุ
อุปกรณ นโยบาย การสนับสนุนจากชุมชน ความผูกพันและความจงรักภักดีตอองคการ และภาวะผูนําของ
ผูบริหาร เปนตน
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เรื่องที่ 3.1
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโดยองคคณะบุคคล
การบริหารโดยองคคณะบุคคลเปนการบริหารแบบประชาธิปไตย ผูมีสวนไดเสียหรือผูไดรับ
ผลกระทบจากการบริหารจะเขามามีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินการ เพื่อใหเกิดผล
ตามวัตถุประสงคและรวมรับผิดชอบตอผลลัพธและผลกระทบของการดําเนินการดวย
3.1.1 ความหมายและความจําเปนในการบริหารงานโดยองคคณะบุคคล
1. ความหมายของการบริหารโดยองคคณะบุคคล
การบริหารโดยองคคณะบุคคลคือ รูปแบบการบริหารโดยมีบุคคลหลายคนเขาไปรวมกัน รับผิดชอบ
กําหนดนโยบาย ตัดสินใจ วินิจฉัย ตลอดจนวางแนวทางตางๆ ไวเปนบรรทัดฐานเพื่อใหฝายปฏิบัตินําไป
ปฏิบัติ กอใหภารกิจตางๆ ของหนวยงานบังเกิดสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ
การมีสวนรวมดังกลาว อาจดําเนินการได 2 ทาง คือ โดยผูมีสวนไดเสียเขาไปรวมเปน องคคณะ
บุคคลในการบริหารโดยตรงหรืออาจคัดเลือกตัวแทนกลุมของตนเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมหรือ เปน
องคคณะบุคคลทางการบริหารนั้นๆ แทนสมาชิกเพื่อใหการบริหารสามารถสนองตอบความตองการของ
ลูกคาหรือผูรับบริการไดมากที่สุด

การบริหารโดยองคคณะบุคคล คือ การบริหารโดยบุคคลทุกฝาย
ที่เกี่ยวของและมีสวนไดเสีย เปนการบริหารแบบประชาธิปไตย
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2. ความจําเปนในการบริหารงานโดยองคคณะบุคคล
การบริหารในยุคปจจุบันมีฐานคติ (Assumption) วา การบริหารประกอบดวยสหวิทยาการ และเปาหมาย
ของการบริหาร ใหความสนใจไปที่ประสิทธิภาพและการวัดผลสําเร็จของงานบริหารกิจกรรมการบริหารมี
ความสลับซับซอนมากขึ้น จึงจําเปนตองอาศัยรูปแบบการบริหารที่เกิดจากการตัดสินใจของคนหลายคน
และจากคนหลายฝายที่มีสว นไดส ว นเสียตอผลผลิต ผลลัพ ธ และผลกระทบอันเกิดจากการตัด สิน ใจ
ทางการบริหาร
การเปดโอกาสใหองคคณะบุคคลหรือคณะกรรมการมีสวนในการวินิจฉัย ตัดสินใจหรือ กําหนด
แนวทางอันสําคัญจะเกิดผลดีตอการบริหาร คือ
2.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการสื่อสาร ตลอดจนความเปนสากลของประเทศ
ไทย ไดถายทอดระบบสากลนิยมของการบริหารและการจัดการในทุกกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนในรูปการ
วินิจฉัยรวม เพราะเชื่อวาจะทําใหการบริหารมีความรอบคอบกวาการวินิจฉัยโดยคนเพียงคนเดียวหรือโดย
คนบางกลุมเทานั้น
2.2 การบริหารควรเปดโอกาสใหบุคคลในสังกัดหรือในชุมชนทุกฝายมีสวนรวมรับผิดชอบ
ทั้งการรับรูและการเขามามีสวนรับภาระ หากสังคมตองการความมีประสิทธิภาพ ความสําเร็จ และความ
ยั่งยืนของงานโดยไมผูกพันธไวกับบุคคลหรือผูนําของสังคมเทานั้น
2.3 รัฐบาลไดลงทุนมหาศาลในการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชน การควบคุม
บริการสาธารณะตาง ๆ รวมทั้งการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ คุมทุน และเนนคุณภาพของบริการตอง
อาศัยหลายฝายของสังคมและชุมชนเขามามีสวนรับผิดชอบและสนับสนุน
2.4 ชวยสรางความรวมมือรวมใจขึ้นในสังคม เพราะทุกฝายทํางานโดยยึดผลประโยชน
ของสวนรวมและยึดถือความเห็นสวนใหญของกลุมเปนแนวทางการบริหาร
2.5 ชวยลดความขัดแยงในการบริหาร เพราะทุกฝายสามารถแสดงออกซึ่งความคิดเห็น
อันเปนเหตุผลที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพตอการบริหารและสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
2.6 ชวยสรางดุลยภาพของการจัดการระหวางฝายบริหารและฝายปฏิบัติในหนวยงานตางๆ
2.7 ลดโอกาสของความผิดพลาดในการใชดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ เพราะการบริหาร
โดยองคคณะบุคคลจะมีเหตุผล ความละเอียดรอบคอบ แมขอมูลการตัดสินใจจะมีความสลับซับซอนมากขึ้น
ก็ตาม
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การบริหารโดยองคคณะบุคคล
จะทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การบริหารโดยองคคณะบุคคล
เหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการ
ของสังคมไทยปจจุบัน

การบริหารการศึกษาเปนกิจกรรมที่สลับซับซอนกวาการบริหารอื่นๆ จึงตองอาศัยรูปแบบการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบที่สอดคลองกับความตองการของสังคมไทยขณะนี้ และเปนมาตรฐานที่สากล
ยอมรับ คือ การบริหารโดยองคคณะบุคคล การบริหารแบบนี้จะจัดใหคณะกรรมการมีสวนในการวินิจฉัย
ชี้ขาดและกําหนดนโยบายสําคัญๆ มีความละเอียดถี่ถวนในการตัดสินใจ เพราะการบริหารเปนกิจกรรมของ
กลุม มีระบบและระเบียบในการทํางาน มีการประสานงานและแบงภาระรับผิดชอบการบริหารรัฐกิจ
ผูบริหารตองทํางานกับคน ความสําเร็จคือการรวมกับคนอื่นทํางาน การบริหารการศึกษาจึงควรบริหารใน
ฐานะกิจกรรมเชิงมนุษยสัมพันธเปนหลัก
3. ลักษณะและองคประกอบขององคคณะบุคคลในการบริหารการศึกษา
เนื่องจากการบริหารโดยองคคณะบุคคลในการบริหารการศึกษา ประกอบดวยคณะกรรมการที่มา
จากตั ว แทนของฝ า ยต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารการศึ ก ษา เป น การบริ ห ารที่ ป ระยุ ก ต ห ลั ก การ
ประชาธิปไตยมาใชนั่นคือ การบริหารโดยองคคณะบุคคล มีลักษณะดังนี้
3.1 การเปดโอกาสใหทุกฝายในสังคมเขามาบริหาร โดยผูบริหารการศึกษาเปนผูสงเสริม
สนับสนุนและไมเขาไปควบคุมหรือชี้นํา
3.2 การเปดโอกาสใหคณะกรรมการทุกคนมีเสรีภาพในการออกความคิดเห็นและตัดสินใจ
โดยอิสระ ภายใตบทบาทที่กฎหมายกําหนด
3.3 การเปดโอกาสใหคณะกรรมการทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นโดยเทาเทียม
กันไมวาจะเปนกรรมการตัวแทนของฝายใด
3.4 การเปดโอกาสใหคณะกรรมการทุกคนไดรวมมือกันฉันทมิตร มีความสามัคคีกลมเกลียว
ไมแบงเปนฝายในคณะกรรมการ
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4. องคประกอบสําคัญของการบริหารแบบองคคณะบุคคล
การบริหารโดยองคคณะบุคคลเปดโอกาสใหคณะกรรมการไดใชดุลยพินิจ ตัดสินใจจากการอภิปราย
ถึงเหตุผลการดําเนินการประกอบขอมูลขอเท็จจริง จึงไมขึ้นอยูกับความเชื่อหรือภูมิหลังของบุคคล ผลของ
การใชดุลยพินิจจึงรอบคอบและมีความเสี่ยงนอย แตมีขอจํากัดคือความลาชาในการดําเนินการ องคประกอบ
ขององคคณะบุคคลมีดังนี้
4.1 ประธานคณะกรรมการ จํานวน 1 คน ไดมาโดยการคัดเลือกจากกรรมการที่เปน
ตัวแทนฝายตางๆ เนื่องจากประธานคณะกรรมการสําคัญตอการควบคุมใหการประชุมเพื่อการตัดสินใจ ดาน
ตางๆ เปนไปอยางมีคุณภาพ จึงควรเปนบุคคลที่มีประสบการณทางการบริหาร เปนที่ยอมรับของกรรมการ
ทั่วไปและมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยดวย
4.2 รองประธานคณะกรรมการ จํานวน 1 คน ไดมาเชนเดียวกับประธานคณะกรรมการ
เพื่อทําหนาที่แทนประธานคณะกรรมการเมื่อประธานคณะกรรมการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติงานได
4.3 กรรมการ มาจากตัวแทนของฝายตางๆ ในชุมชนและทองถิ่น รวมถึงกรรมการโดยตําแหนง
จากการแตงตั้งขาราชการประจําดวย จํานวนกรรมการจะขึ้นอยูกับขอกําหนดในกฎกระทรวงเปนหลัก
4.4 กรรมการและเลขานุการ จํานวน 1 คน ตอ 1 องคคณะบุคคล มาจากฝายขาราชการประจํา
หรือจากกรรมการโดยตําแหนง คือ ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากตองจัด
เตรียมการประชุมและนําผลการประชุมไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนรับผิดชอบตอความสําเร็จหรือ ความลมเหลว
ของการบริหารอีกดวย กฎหมายจึงใหอํานาจเลขานุการคณะกรรมการเปนผูเสนอเรื่องแก คณะกรรมการ
เพื่อใหการประชุมมีระบบและมีประสิทธิภาพนั่นเอง
ดังนั้นอํานาจในการเสนอเรื่องจึงเปนของผูบริหารซึ่งเปนคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
มีอํานาจในการพิจารณาและจะมีอํานาจในการเสนอในบางเรื่องเทานั้น
5. หลักการบริหารแบบองคคณะบุคคล
หากมุง หวังประสิทธิภ าพและสั มฤทธิ์ผลของการบริห ารโดยองคค ณะบุคคล ตอ งใชห ลัก การ
ประชาธิปไตยเปนหลักในการบริหาร ดังนี้
5.1 ตองมีหลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับหรือกฎหมายตางๆ เปนตัวกําหนดบทบาทหนาที่
ขององคคณะบุคคลเพื่อใหกิจกรรมการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไมลวงเกินหรือละเมิดในสิทธิหรือ
ภารกิจที่เปนบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาหรือฝายครูผูปฏิบัติ
5.2 ตองมีความรับผิดชอบตอองคคณะบุคคลและภารกิจที่ปฏิบัติเพราะการทํากิจกรรมและ
การใชดุลยพินิจ ตองใชการปรึกษาหารือ การพบปะหรือการประชุม หากคณะบุคคลไมมีความรับผิดชอบ
อาจทําใหกิจกรรมลาชาหรือปฏิบัติไมไดตามกรอบที่กฎหมายกําหนด
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5.3 องคคณะบุคคลตองถือประโยชนของสวนรวมเปนหลัก เพราะองคคณะบุคคลเปน
ตัวแทนของสาธารณะ ทุกฝายคาดหวังในความเปนกลางและการกอใหเกิดผลประโยชนตอสวนรวมในทุก
กิจกรรมที่บริหาร
5.4 มีความบริสุทธิ์ใจตอภารกิจของหนวยงานที่เปนองคคณะบุคคล ตองไมเขาไปเพื่อแสวงหา
อํานาจหรือผลประโยชนใหแกตนเองหรือพรรคพวก เพราะผลแหงการบริหารที่ไมบริสุทธิ์ใจ จะกอใหเกิด
ความเสียหายตอทุกคนโดยรวม และทําใหระบบงานดานตางๆ ในสถานศึกษาเสียหายไปดวย
6. ลักษณะสําคัญของการบริหารแบบองคคณะบุคคล
หากมองการบริหารโดยองคคณะบุคคลแบบอุดมคติ เราอาจพิจารณาลักษณะสําคัญของการบริหาร
แบบนี้ไดโดยสรุป 3 ประการ คือ
6.1 การใชปญญาธรรม การบริหารแบบองคคณะบุคคลยึดถือและใหความเคารพในความ
คิดเห็นของกันและกัน ทั้งความคิดเห็นที่เหมือนกับตนและความคิดเห็นที่แตกตางไปจากตน ทุกคนในองค
คณะบุคคลมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการใชดุลยพินิจในการรับฟงความคิดเห็น
6.2 การใชคารวะธรรม การบริหารแบบองคคณะบุคคลตองเคารพและใหเกียรติซึ่งกันและ
กันตามวัฒนธรรมของสังคม จะตองไมตีตนสูงกวาคนอื่น ผูที่เยาววัยกวาก็ใหความเคารพนับถือแกผูอาวุโส
เคารพในมติของที่ประชุม ไมนําเรื่องที่เปนขอยุติในที่ประชุมไปวิพากษวิจารณใหเกิดความเสื่อมเสียตอ
องคคณะบุคคล ไมดูหมิ่นเสียงขางนอย การบริหารก็จะเปนไปโดยราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูง
6.3 การใชสามัคคีธรรม การบริหารแบบองคคณะบุคคลเปนการรวมกันทํากิจกรรมอยาง
มีปฏิสัมพันธระหวางกัน ตั้งแตการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ รวมรับผิดชอบและรวมภาคภูมิใจใน
ผลสําเร็จ ซึ่งเปนการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และวิธีปฏิบัติงานของผูเกี่ยวของใหกลมกลืนกัน
ทุกฝาย

ปญญาธรรม คารวะธรรม สามัคคีธรรม
คือ หัวใจของการบริหารโดยองคคณะบุคคล
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3.1.2 ลักษณะและองคประกอบขององคคณะบุคคลในการบริหารงานสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
1. ลักษณะขององคคณะบุคคล
โดยทั่วไปองคคณะบุคคลในการบริหาร (Executive Committee) จําแนกพฤติกรรมการบริหาร ดังนี้
1.1 คณะกรรมการตามพิธีการ (Minimum Board) เปนกรรมการประชุม เพียงเพื่อให
เปนไปตามกฎหมายหรือขอบังคับเทานั้น มิไดเปนการระดมความคิดเพื่อการมุงพัฒนาใหงานดีขึ้น
1.2 คณะกรรมการตกแตง (Cosmetic Board) เปนคณะกรรมการที่ทําหนาที่เสมือนผู
ประทับตรายางใหความเห็นชอบตามขอเสนอของฝายบริหาร
1.3 คณะกรรมการควบคุม (Oversight Board) เปนคณะกรรมการที่ทําหนาที่พิจารณานโยบาย
โครงการรายงานที่ฝายบริหารเสนอขออนุมัติและทบทวนตรวจสอบการปฏิบัติของฝายปฏิบัติและผูบริหาร
1.4 คณะกรรมการตัดสินใจ (Decision-making Board) เปนคณะกรรมการทีท่ าํ หนาทีก่ าํ หนด
นโยบาย วัตถุประสงค และใหความเห็นชอบในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
อยางไรก็ตามองคคณะบุคคลทางการบริหารการศึกษา (Education Executive Committee) แมจะมี
อํานาจตามกฎหมายก็อาจมีพฤติกรรมดังกลาวขึ้นมาได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน
และองคกรตางๆในทองถิ่น ผูบริหารจึงตองหลีกเลี่ยง มิใหคณะกรรมการเปนตรายางหรือใชอิทธิพลของ
กรรมการกอใหเกิดผลเสียตอกิจการของหนวยงานได
2. องคประกอบขององคคณะบุคคลในการบริหารงานสถานศึกษา
คณะบุคคลในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญามี 2
คณะ ดังนี้
2.1 คณะกรรมการสถานศึกษา หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 40 ใหมี
คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานและสถานศึก ษาระดับอุด มศึก ษาระดับ ต่ํา กวาปริญ ญาของแตล ะ
สถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการสถานศึกษา
องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึก ษาตามระเบีย บกระทรวงศึก ษาธิก าร วาดว ย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ประกอบดวย
- ผูแทนผูปกครอง ไมเกินสองคน
- ผูแทนครู ไมเกินสองคน
- ผูแทนองคกรชุมชน ไมเกินสองคน
- ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมเกินสองคน
- ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ไมเกินสองคน
- ผูทรงคุณวุฒิ ไมเกินสี่คน
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- ผูบริหารสถานศึกษา
จํานวนของคณะกรรมการดังกลาวมีอยางนอยเจ็ดคน แตไมเกินสิบหาคน โดยผูบริหาร
สถานศึ ก ษาเป นกรรมการและเลขานุ การ และคณะกรรมการเลื อกกันเอง เปนประธานหนึ่งคนและรอง
ประธานอีกหนึ่งคน อยูในวาระละ 4 ป
ในชวงการเปลี่ยนผานไปสูกระทรวงใหมนั้น สํานักงานปฏิรูปการศึกษาเสนอใหจัดทําราง
กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับ
ต่ํากวาปริญญาใหมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหสอดคลองกับวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตางๆ ใน
ระดั บ สู ง และองค ป ระกอบ อํ า นาจหน า ที่ หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารสรรหา และจํ า นวนกรรมการ สํ า หรั บ
สถานศึ ก ษาบางประเภทที่ มี ส ภาพและลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ง านแตกต า งไปจากสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
โดยทั่วไปได
2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา
27 กําหนดใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรแกนกลางในสวนที่เกี่ยวกับสภาพ
ปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
องค ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและงานวิ ช าการ ตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2543 ซึ่งไดมาโดยการแตงตั้งของผูบังคับบัญชาเหนือระดับสถานศึกษาขึ้นไปอีกระดับ ประกอบดวย
- ผูบริหารสถานศึกษา
ประธาน
- ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา
รองประธาน
- หัวหนาหมวดวิชาหรือกลุมวิชา
กรรมการ
- หัวหนางานแนะแนว
กรรมการ
- หัวหนาดานวัดผลและประเมินผล
กรรมการ
- ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ
กรรมการ
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3. องคประกอบขององคคณะบุคคลในการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1 คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดลักษณะและองคประกอบขององคคณะบุคคลเขตพื้นที่การศึกษาไว
ในหมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 38 ใหในแตละเขตพื้นที่การศึกษา มีคณะกรรมการและ
สํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานปฏิรูปการศึกษาเสนอใหมีการออกกฎกระทรวงเรื่องหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
คณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายดังกลาว
องคประกอบของคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ขอเสนอสํานักงานปฏิรูปการศึกษา ไดแก
- ผูแทนองคกรชุมชน
- ผูแทนองคกรเอกชน
- ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู
- ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา
- ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู
- ผูนําทางศาสนา
- ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวนของคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษามีจํานวน
รวมกันไมเกิน 15 คน โดยผูอํานวยการสํานักงานฯ เขตพื้นที่การศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้
ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนผูกําหนดจํานวนและสัดสวนของกรรมการแตละประเภท และให
อยูในวาระละ 3 ป
3.2 คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา
รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเสนอโดยสํานักงานปฏิรูปการศึกษา
ไดออกแบบใหมีองคคณะบุคคลขึ้นในเขตพื้นที่การศึกษาอีกคณะหนึ่ง คือ “คณะอนุกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา” เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา”
ทําหนาที่บริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา
องคประกอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามขอเสนอสํานักงานปฏิรูปการศึกษา
ประกอบดวย
- อนุกรรมการโดยตําแหนง จํานวนสามคน
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- อนุกรรมการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน
- อนุกรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวนสามคน
ใหค ณะอนุก รรมการเลือ กประธานจากอนุก รรมการผูท รงคุณ วุฒิค นใดคนหนึ่ง เปน
ประธาน โดยมีผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานการศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรมเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เป น
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อยูในวาระละ
3 ป

แผนผังองคคณะบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา

คณะอนุกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเขต
พื้นทีก่ ารศึกษา

สํานักงานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา

คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมเขตพื้นทีก่ ารศึกษา

หนวยตรวจสอบภายใน

กลุมงาน

กลุมงาน

กลุมงาน

กลุมงาน

กลุมงาน

กลุมงาน

กลุมงาน

กลุมงาน

หนวยนิเทศ ฯลฯ
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3.1.3 บทบาทขององคคณะบุคคลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาปฐมวัย และอุดมศึกษา ต่ํากวาปริญญา
มีบ ทบาทในการกํากับ สงเสริ ม สนับ สนุน และประสานงานการจัด การศึก ษาขั้น พื้น ฐานของ
สถานศึกษา ดังนี้
1.1 ใหความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
1.2 สงเสริมงานวิชาการของสถานศึกษาเพื่อใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
1.3 ใหความเห็นชอบการขอจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปและเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณของสถานศึกษา
1.4 สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นของสถานศึกษา
1.5 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและสงเสริมใหมีการดูแลบํารุงรักษา พัฒนา ใชและจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น
1.6 สงเสริมสนับสนุนใหมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหนวยงานภายนอกสถานศึกษา
1.7 ประสานและสงเสริมความสัมพันธในสถานศึกษาและระหวางสถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น
1.8 ใหคําแนะนําแกผูบริหารสถานศึกษาในกิจการที่เกี่ยวกับสถานศึกษา
1.9 มีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
1.10 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งงานอื่น
ที่กระทรวงมอบหมาย
1.11 แตงตั้ง คณะอนุก รรมการและคณะทํา งานเพื่ อปฏิบั ติง านใดๆ ตามที่ค ณะกรรมการ
สถานศึกษามอบหมาย
นอกจากนี้ คณะกรรมการสถานศึกษายังมีอํานาจบริหารงานบุคคล ในสถานศึกษาโดยกํากับดูแลให
ผูบริหารสถานศึกษา บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่องคกรกลางบริหารงานบุคคล
กําหนด พิจารณาการอุทธรณรองทุกขเบื้องตน เสนอแนะการดําเนินการทางวินัย และใหความเห็นชอบใน
การพิจารณาความดีความชอบของผูบริหาร
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ มีหนาที่ดังนี้
2.1 วางแผนการดําเนินงานวิชาการ กําหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา
และแนวการจัดสัดสวนการเรียนรูและกิจกรรมหลักสูตรผูเรียนของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมปิ ญญาทองถิ่น
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2.2 จัดทําคูมือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กํากับ ติดตาม
ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล และการแนะแนว
ใหสอดคลองและเปนไปตามมาตรฐาน
2.3 ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การจั ด
กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล และการแนะแนวใหเปนไปตามจุดหมายและแนวทางการ
ดําเนินการของหลักสูตร
2.4 ประสานความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน องคกรตางๆ และชุมชน เพื่อใหการใชหลักสูตร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
2.5 ประชาสั มพั นธ หลั กสู ตรและการใช หลั กสู ตรแก นั กเรี ยน ผู ปกครอง ชุ มชน และผู ที่
เกี่ ยวข องและนํ า ข อ มู ล ป อ นกลั บ จากฝ า ยต า งๆมาพิ จ ารณาเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รของ
สถานศึกษา
2.6 สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
2.7 ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับชั้น ระดับชวงชั้นและระดับกลุมวิชาใน
แตละปการศึกษา เพื่อปรับปรุงแกไขและพัฒนาการดําเนินงานดานตางๆของสถานศึกษา
2.8 ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตร
ระดับสถานศึกษาในรอบปที่ผานมา แลวใชผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการ
บริหารหลักสูตรปการศึกษาตอไป
2.9 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเนนผลการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือ
สถานศึกษา สาธารณชนและผูเกี่ยวของ
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3.1.4 บทบาทขององคคณะบุคคลในการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา
1. คณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1.1 กํากับดูแลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาอุดมศึกษา ระดับต่ํากวาปริญญา
1.2 พิจารณาการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือ ยุบเลิกสถานศึกษา
1.3 ประสาน สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
1.4 ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา
1.5 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน
องค กรวิ ชาชี พ สถาบั นศาสนา สถานประกอบการ และสถาบั น สั งคมอื่ น ที่ จั ดการศึ กษาในรู ปแบบที่
หลากหลาย
1.6 กํากับดูแลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่การศึกษา
2. คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
2.1 พิ จ ารณากํ า หนดนโยบายการบริ ห ารงานบุ ค คลสํ า หรั บ ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการกําหนดจํานวนและอัตราตําแหนง และเกลี่ยอัตรากําลัง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารงาน
บุคคล ระเบียบ หลักเกณฑและวิธกี ารที่องคกรกลางบริหารงานบุคคล กําหนด
2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา
2.3 ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบประจําปของผูบริหารในหนวยงาน
การศึกษาของเขตพืน้ ที่การศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
2.4 พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ และ
การรองทุกข ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
2.5 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกําลังใจ การปกปองคุมครองระบบ
คุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงาน
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
2.6 กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
2.7 จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษา
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2.8 จัดทํารายงานประจําปที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหนวยงานทางการศึกษาเพื่อเสนอองคกรกลางบริหารงานบุคคลอนุมัติ
2.9 พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไมอยูใน
อํานาจและหนาที่ผูบริหารในหนวยงานทางการศึกษา
2.10 ปฏิบัติหนาที่อ่นื ตามที่กาํ หนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสําหรับ
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
องคคณะบุคคลที่เปนคณะกรรมการบริหารระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับเขตพื้นที่
การศึก ษา มีห นาที่กํากับ สงเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัด การศึก ษาขั้น พื้น ฐาน มิใ ช
กรรมการบริหารหนวยงาน ผูบริหารหนวยงานคือ ผูอํานวยการสถานศึกษาและผูอํานวยการสํานักงาน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา แตจะตองบริหารหนวยงานใหเปนไปตามบทบาท
อํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด
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เรื่องที่ 3.2
แนวทางและบทบาทของผูบ ริหารในการบริหารโดยองคคณะบุคคล
เมื่อเขาสูระบบการบริหารใหม ผูบริหารจะตองปรับตัวใหเขากับการบริหารแบบองคคณะบุคคล
การตัดสินใจเรื่องสําคัญทุกเรื่อง ทั้งดานบริหารงานบุคคล บริหารวิชาการ บริหารงบประมาณและบริหาร
ทั่วไป จะมิใชการใชอํานาจเดี่ยวของผูบริหารอีกตอไป จะตองใหองคคณะบุคคลเปนผูใชอํานาจ อยางไรก็
ตามอํานาจในการตัดสินใจของผูบริหารในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการหรือผูเปนเจาของเรื่องก็ยังคง
เปนอํานาจเดี่ยวอยูเชนเดิม
3.2.1 แนวทางของผูบ ริหารในการบริหารโดยองคคณะบุคคล
1. หลักในการบริหารโดยองคคณะบุคคล
ในฐานะการบริหารโดยองคคณะบุคคลเปนเรื่องคอนขางใหม ผูเกี่ยวของหรือคณะกรรมการอาจ
สับสนในการใชอํานาจและอาจกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาได จึงมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้
1.1 การบริหารลักษณะนี้ มี 2 ฝาย
(1) ฝายสํานักงาน เปนฝายปฏิบัติงานประจําและทําหนาที่บริหารงานโดยตรง
(2) ฝา ยคณะกรรมการ เปน ฝา ยบริห ารทางออ ม ใชอํา นาจบริห ารทางการประชุม
วินิจฉัย ตัดสินใจ หรือกําหนดแนวทางการดําเนินการเพื่อใหฝายสํานักงานนําไป
ดําเนินการ
1.2 บทบาทของฝายสํานักงานและฝายคณะกรรมการถูกกําหนดไวชัดเจน ตองยึดถือบทบาท
หนาที่ตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติ หากไมเขาใจในบทบาทและอํานาจหนาที่จะเกิดความขัดแยง
ในการปฏิบัติได
1.3 ฝายสํานักงานและฝายคณะกรรมการตองประสานการทํางานใหเขากัน โดยยึดจุดหมาย
ปลายทาง คือ ผลสําเร็จของงาน ความมีประสิทธิภาพของงาน ประโยชนตอผูรับบริการและประชาชนเปน
หลัก
1.4 การใชอํานาจของคณะกรรมการในการตัดสิน วินิจฉัย หรือวางนโยบายใดๆ จะตอง
ตั้งอยูบนพืน้ ฐานแหงความเปนเหตุเปนผลและความถูกตองตามระเบียบ
กฎหมาย
ทัง้ นี้ตอ งใชการ
ประนีประนอมเปนหลัก ควรหลีกเลี่ยงการใชมติหรือการลงคะแนนในการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ จะเหมาะสม
ยิ่งเพราะสังคมขององคคณะบุคคลในลักษณะคับแคบไมควรเกิดรวมทั้งการเสียหนาหรือแพชนะกันในการ
ประชุม
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1.5 ผูบริหารในฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการตองมีทีมงานรวบรวมขอมูล
ขอเท็จจริงเสนอตอที่ประชุม พรอมชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจนดวย
2. ลักษณะบุคคลที่พึงประสงคของการมีสว นรวมในการบริหารโดยองคคณะบุคคล
การบริหารงานการศึกษาในระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษาจะประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
นั้น บุคคลในคณะกรรมการบริหารควรมีลักษณะเปนนักประชาธิปไตย ดังนี้
2.1 นิยมและเลื่อมใสระบอบประชาธิปไตย
2.2 มีความเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและความสามารถของผูอื่น
2.3 เคารพในสิทธิ เสรีภาพ ในการเขียน การพูด และการแสดงออกของผูอื่น
2.4 เคารพตอกฎเกณฑ ระเบียบ กฎหมาย และเสียงสวนใหญ
2.5 มองโลกในแงดี ไมอคติกับผูท ี่คิดแตกตางกับตน
2.6 รูจักวิพากษวิจารณอยางมีเหตุผลและสรางสรรค
2.7 ปรับตัวใหเขากับสถานการณได
2.8 เปนคนมีเหตุผลและอุดมการณ
2.9 คิดวิเคราะหกอ นตัดสินใจใดๆ
3.2.2 แนวทางและบทบาทของผูบ ริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชนมีบทบาทและหนาที่ ดังตอไปนี้
1. เปนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เปนกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ และคณะกรรมการ
บริหารของสถานศึกษาเอกชน
3. เปนผูบังคับบัญชาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. บริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ
และของสถานศึกษา รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษาหรือของหนวยงาน
5. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งควบคุม ดูแลบุคลากร
การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินของสถานศึกษาหรือหนวยงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับของทางราชการ
6. เปนผูแทนของสถานศึกษาหรือหนวยงานในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทํานิติกรรมสัญญาของ
สถานศึกษาหรือหนวยงานตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือหนวยงานไดรับมอบ
7. จัดทํารายงานกิจการประจําปเกี่ยวกับกิจกรรมของสถานศึกษาหรือหนวยงานเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา
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8. อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งงานอื่นทีก่ ระทรวงมอบหมาย
3.2.3 แนวทางและบทบาทของผูบ ริหารเขตพื้นที่การศึกษา
ผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษามีแนวทางและบทบาท ดังตอไปนี้
1. เปนกรรมการและเลขานุการใน 2 องคคณะบุคคล คือ คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่
การศึกษา และเปนประธานคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
2. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เปนอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตามที่
ไดรับมอบหมาย
3. เสนอแนะการบรรจุ แตงตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอืน่ ที่อยูใ นอํานาจหนาทีข่ อง อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา
4. พิจารณาความดีความชอบประจําปของผูบริหารหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานฯ เขตพื้นที่การศึกษา
5. จัดทําแผนและสงเสริมการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา
6. จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงาน การศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดทํามาตรฐานคุณภาพงาน กําหนดภาระงานขั้นต่ําและเกณฑการประเมินผลงานสําหรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานฯเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
8. ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทํารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา
9. ปฏิบัติหนาที่อนื่ ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย ตามที่ไดรบั มอบหมาย
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เรื่องที่ 3.3
เทคนิคการบริหารโดยองคคณะบุคคล
3.3.1 เทคนิคการบริหารแบบทีมงาน
ทีมงาน คือ กลุมคนที่มีความสัมพันธกันยาวนานพอสมควร หรือทํางานรวมกันเปนกลุม เรียนรูกัน
พึ่งพาอาศัยและยอมรับกัน
หัวหนา หรือผูนําทีมที่ฉลาดจึงตองรูจักใชเทคนิคการบริหารใหคนในทีมงานทํางานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยใชความมีมนุษยสัมพันธโนมนาวจูงใจใหลูกนองทุมเทกําลังใจและกาย เพื่อผลสําเร็จของ
งานตามวัตถุประสงค
หัวใจของการทํางานเปนทีม อยูที่ความเขาใจ "ธรรมชาติของคน" และ "ลักษณะของงาน" โดย
(1) ใหสมาชิกในทีมงานไดมีสวนรวม เพื่อใหเขาใจในงานที่ตองปฏิบัติอยางถูกตองตรงกัน
มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และรูสึกภูมิใจในความเปนสวนหนึ่งของทีม
(2) มีแผนงานลวงหนา กอนลงมือปฏิบัติงานควรใหสมาชิกของทีมไดมีสวนวางแผนงาน
รวมกัน เพื่อความชัดเจนในเรื่องวัตถุประสงค กําหนดการ ระยะเวลา วิธีการ และขั้นตอนของการปฏิบัติ
ตลอดจนแนวโนมของปญหาและวิธีแกไขลวงหนา
(3) เขาใจเปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงานวาเปนอยางไร เพื่อสมาชิกจะไดรูวา
จะตองชวยกันอยางไร เพื่อใหเปาหมายขององคกรสัมฤทธิ์ผล
(4) มีการติดตอสื่อสารที่ดีระหวางสมาชิก เพื่อใหการติดตอกับภายนอกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(5) แบงงานใหแตละคนรับผิดชอบ เพื่องานจะไดไมซ้ําซอน
(6) การใหสมาชิกรวมตัดสินใจ เพื่อสรางความผูกพันและความรับผิดชอบรวมกัน
(7) ใหกลุมมีความผูกพันยึดเหนี่ยว มีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
(8) แบงหนาที่กันอยางชัดเจน เพื่อไมใหเกิดความยุงยากสับสนในการลงมือปฏิบัติตามภารกิจ
(9) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อชวยกันคิดหาทางแกไขปญหาใหม ๆ วิธีการทํางานใหม ๆ
การปฏิบัติงานจะไดดีขึ้น
(10) ใหคนที่มีคุณสมบัติคลายกัน ความสนใจตรงกันอารมณเหมือน ๆ กันอยูดวยกัน กลุมจะได
มีพลัง
(11) เลือกสรรพสมาชิกที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เกื้อกูลกันในการทํางานมาชวยกันทํางาน
จะทําใหทํางานอยางมีความสุข มีประสิทธิภาพ คุณภาพของสมาชิกในทีมงานเปนตัวชี้ความอยูรอดของทีมงาน
(12) สรางแรงจูงใจสําหรับสมาชิกในทีมงานแตละคนไดถูกตองไมวาจะเปนการทํางานเพื่อ
พอใจหรือความจําเปน
(13) เขาใจบทบาทของตนวาตองทําอะไรบาง โดยไมกาวกายหรือขัดแยงกับบทบาทของคนอื่น
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(14) พัฒนาความขัดแยงเชิงบวก (Positive Conflict) ขึ้นในกลุมสมาชิก เพื่อนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีกวาในการปฏิบัติงาน โดยไมเกิดการทําลายกัน
(15) สงเสริมใหกลุมสามารถทํางานรวมกับกลุมอื่นได สรางความสามัคคีกับคนที่อยูนอกกลุม
เพื่อใหเกิดการประสานการทํางานที่ดีกับกลุมปฏิบัติงานอื่น ๆ
(16) สนับสนุนการสรางธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมดูถูกกัน มีความเอื้อ
อาทรตอกัน
การทํางานเปนทีมเปนสิ่งจําเปน เพราะทํางานไดง ายกวาทําคนเดี ยว ดวยทีมงานเปนที่ รวมของ
ความคิด ประสบการณ ทักษะ และความสามารถหลายอยาง ซึ่งหากนํามาประมวลเขาดวยกันอยางเปนระบบ
เกิดเปนทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ยอมเปนการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานไปในตัว เหมือนสุภาษิตที่วา"
รกคนดีกวารกหญา"
การทํางานเปนทีมนอกจากทําใหทํางานงาย เสร็จเร็วแลว การทํางานเปนทีมที่ดียังชวยสรางความ
เขาอกเขาใจกัน ความสามัคคีรักใคร มีไมตรีจิตตอกันในหนวยงาน ซึ่งชวยใหมีความสุขจากการทํางาน และ
งานกาวหนา
3.3.2 เทคนิคการบริหารแบบมีสวนรวม
การบริหารแบบมีสวนรวม (Participative management) คือ วิธีการบริหาร หรือรูปแบบการตัดสินใจ
ซึ่งเปดโอกาสใหทุกฝายซึ่งเกี่ยวของกับงานหรือการบริหารมีสวนแสดงความคิดเห็น และมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจของผูบริหาร ทั้งนี้เนื่องจากการทํางานในองคการนั้น สิ่งสําคัญที่สุดของผูบริหารคือ การตัดสินใจ
ในประเทศโลกเสรี เชื่อเรื่องความเสมอภาคและประชาธิปไตย เชื่อวาถาเอาวิธีการนี้มาใชกับการบริหารแลว
จะชวยเพิ่มความพอใจ และแรงจูงใจใหผรู วมงาน การตัดสินใจทั่วๆ ไป มี 4 ระดับ คือ
1. ตัดสินใจโดยผูบริหารเอง
2. ปรึกษาผูรวมงาน ในที่สุดผูบริหารตัดสินใจ
3. ตัดสินใจรวมกัน
4. ผูบริหารมอบหมายใหผูอื่นไปตัดสินใจ
ระดับของการรวมงาน บางกรณีตองตัดสินใจเองโดยเรงดวน บางกรณีตองปรึกษาเพราะขอมูลไมพอ
บางกรณีผูบริหารอาจมอบใหผูเกี่ยวของกับงานไปตัดสินใจเอง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูบริหารวาจะไววางใจ หรือ
เชื่อในฝมือของคนอื่นมากนอยเพียงใด แตการบริหารแบบมีสวนรวมตองเริ่มที่ผูบริหารมีความเชื่อในวิธีการ
นี้วา การมีสวนรวมจะทําใหการตัด สินใจนั้นสมบูรณดีกวา ถามีสวนรวมจากผูรวมงาน การทํา งานใน
กระบวนการนี้สวนดีคือ เปนการสื่อสารใหเขาใจกระบวนการที่จะไปถึงขั้นสุดทายในการตัดสินใจวา
ทําไม เปนมาอยางไร คือ ตัวเองเขามามีสวนรวม จะยอมรับ เมื่อไปปฏิบัติจะรับผิดชอบและปฏิบัติตาม
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หลักการอยางนั้น วิธีการนี้เหมาะกับหนวยที่คนมีคุณภาพ มีวุฒิภาวะ คนที่มุงความสําเร็จเปนหลักการมีสวน
รวม
ในรูปแบบคณะกรรมการบางครั้งก็มีปญหา เชน ถาประธานเปนผูมีอํานาจมากหรือเปนผูใหญ ผูรวม
ประชุมมักไมกลาแสดงความคิดเห็น เกรงวาจะผิด หรือคิดวาถาเปนการคานก็จะผิดวัฒนธรรมไทยที่ไม
สนับสนุนใหคิดคัดคานกัน ใครคานคนนั้นเปนศัตรู และบางคนเกรงวาจะมีผลที่ไมพึงประสงคตามมาใน
ภายหลัง ตอไประบบการศึกษาไทยที่สนับสนุนใหเด็กนักเรียนแสดงความคิดอยางเปนอิสระ คงจะมีสวนให
การทํางานในรูปแบบการมีสวนรวม มีประสิทธิภาพขึ้น ปจจุบันรูปแบบการบริหารแบบองคคณะบุคคลจะมี
ขอจํากัดอยูที่กรรมการและประธานนั่นเอง
นอกจากนี้การไดมีสวนรวมของผูใตบังคับบัญชา อาจทําใหเขาใจบทบาทของตนเกินเลยไป คือ
ตองมีสวนรวมเสียทุกเรื่องแมไมใชความรับผิดชอบของตน เมื่อผูบริหารไมใหมีสวนรวมก็อาจไมพอใจ
หรือถาใชมากเกินความพอดีลูกนองอาจมองวาหัวหนาไรความสามารถ
การใชวิธีการแบบมีสวนรวมตัวผูบริหารตองมีความถนัด มีทักษะ และชํานาญตอการใชวิธีการนี้
เปนอยางสูง อาจมีบางที่ในการประชุมกรรมการที่ผูบริหารมีคําตอบอยูในใจแลว แตปลอยใหผูรวมประชุม
พูดอะไรก็ไดตามความพอใจ แตขอสรุปตรงที่คําตอบที่ผูบริหารมีอยูในใจแลว วิธีการแบบนี้เหมือนมีสวน
รวม แตเปนของปลอม การที่ผูบริหารมีคําตอบหรือตั้งธงของตนไวแลวลวงหนาเรียกวา ควบคุมเรื่องราว
(Content Control) แตถาจะใหอิสระจริง ๆ แลวจะเปนลักษณะตะลอมใหเขาจุดใหตรงประเด็น แลวตาม
สรุป ในหลายเรื่องที่มีการประชุม มีการแสดงความคิดกันใหญ ที่สุดก็เปนแบบเดิมไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง
เขาลักษณะทุกอยางถูกกําหนดลวงหนาไวหมดแลว กรรมการหรือผูเขารวมประชุมถูกหลอกมาเพื่อสราง
ความชอบธรรมในประเด็นที่อภิปรายกันเทานั้น
บางครั้งความลมเหลวของการประชุมมีเหตุมาจากประธานไมไดศึกษาเรื่องที่นําเขามาอภิปรายกัน
ในที่ประชุมลวงหนา กรรมการก็ไมใชผูรูเรื่อง เพราะฉะนั้นการเตรียมขอมูลที่ชัดเจนใหกับทุกฝายที่เขารวม
ประชุมจึงเปนหัวใจสําคัญ ของการบริหารแบบมีสวนรวม ดวยเชื่อวาทุกคนมีขอมูลดี บางคนอยูใกลขอมูล
มากกวาผูบริหารในโรงเรียน ครูประจําชั้นยอมมีขอมูลเกี่ยวกับเด็กในชั้นมากกวาผูบริหาร ฉะนั้นการที่
ผูบริหารจะตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับเด็กนักเรียน คงตองเรียกครูประจําชั้นมาขอคําปรึกษาหรือศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับนักเรียนใหดีกอนการตัดสินใจ
ในการประชุม ผูบริหารจะเปนประธานการประชุม และใหแตละคนพูด ซึ่งถาใชเวลาตรงนี้มากไป
เวลามักไมพอหรือบางทีตองสรุป ผูสรุปก็ไมมีทักษะ ไมเขาใจแลวจับประเด็นไมได เหลานี้คือปญหา ดังนั้น
จึงตองมีการฝกการเปนผูนําการประชุม การมีสวนรวมจะทําใหการวางแผนตางๆ ถูกตองชัดเจนตรงตาม
ความตองการ ผูนําแบบสั่งการอยางเดียว ทําใหขาดความรวมมือ และทําใหงานบรรลุตามเปาหมายไดยาก
ทําอยางไรจะไปถึงเปาหมายโดยอาศัยความรวมมือจากคนอื่น ไมใชตองทําอยูคนเดียว
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สรุป การบริหารแบบมีสวนรวมเปนวิธีการที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางาน
และ การบริหารแบบมีสวนรวมนั้นสามารถนํามาใชไดทุกระดับ อยูที่ขอบเขตของงานวามีแคไหน แตละคน
จะเขามามีสวนรวมไดอยางไร มีสวนรวมโดยตําแหนง หรือมีสวนรวมโดยเจาะจง เชิญมา ตามความสามารถ
หรือความชํานาญของแตละคน แตทั้งนี้ตองเริ่มจากผูบริหารขององคการเห็นความสําคัญของวิธีการนี้ เขาใจ
ปรัชญาของวิธีการนี้วาจะใชอยางไร เมื่อไร และผูบริหารตองมีทักษะที่จะใชวิธีการนี้ มิฉะนั้นจะไมไดผลจน
ตองหันกลับไปตัดสินใจคนเดียว ซึ่งคงไมเหมาะสมกับการบริหารในองคการสมัยใหม เพราะความสําเร็จ
ของงานจะขึ้นอยูกับความรวมมือของคนในองคการ ไมใชผูบริหารคนเดียว
3.3.3 เทคนิคการควบคุมคุณภาพแบบกลุมควบคุม
การควบคุมคุณภาพเปนปรัชญา ซึ่งแทรกซึมอยูในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารในญี่ปุน ชาวญี่ปุน
พิจารณาคุณภาพและผลิตภาพ (Productivity) เปนสิ่งเดียวกัน การตรวจสอบคุณภาพปลายทางเปนเรื่อง
ลาสมัย และไมเปนที่นิยม การปลดคนเปนสิ่งที่ไมถูกตองและไมไดรับการยอมรับ บริษัทเนนการกระทําที่
ถูกตองซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการทั้งหมดเมื่อคนทั้งหมดสนใจคุณภาพในทุกๆ กิจกรรม สิ่งนี้เรียกวาการ
ควบคุมคุณภาพทั้งหมด การควบคุมคุณภาพไดเปลี่ยนจากการควบคุมดานวิศวกรรม ซึ่งผูเชี่ยวชาญเปน
ผูดําเนินการไปสูความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานทุกคน ทั้งนี้เพราะผูปฏิบัติงานหรือพนักงานเปรียบเหมือน
เปนสมาชิกของครอบครัวบริษัท จะแตกตางกันดานอายุ ระยะเวลาที่ทํางานอยูกับบริษัท ผูจัดการพรอม
ยอมรับการเสนอความคิดเห็นจากพนักงาน เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัททุกขั้นตอน
สภาพการควบคุมคุณภาพในสถานศึกษาก็เชนเดียวกัน คงตองเปลี่ยน แนวคิด การควบคุมคุณภาพ
ดว ยการตรวจสอบจากหัว หน า สถานศึ ก ษา หรื อ ผูบ ริ ห ารระดั บ รองไปสู ค วามรับ ผิ ด ชอบรว มกัน กั บ ผู
ปฏิบัติการในสถานศึกษา โดยผูบริหารยอมรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติคือครู หรือบุคลากรฝายตางๆ ใน
สถานศึกษา พรอมยอมใหความคิดเห็นเหลานั้นมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริหารในดานการปรับปรุง
การทํางานใหดีขึ้น
กลุมควบคุมคุณภาพ (Quality Circles หรือ QC) เปนกลุมคนขนาดเล็ก ทํางานเหมือนกันหรืองานที่
เกี่ยวของกัน มีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันเพื่อระบุปญหา วิเคราะห และแกไขคุณภาพของผลิตภัณฑ
และปญหาการผลิต รวมทั้งการปฏิบัติงานโดยทั่วไป วัตถุประสงคของการใชกลุมควบคุมคุณภาพอยูที่การ
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภาพ (Productivity) รวมทั้งฝกอบรมบุคคล ปรับปรุงขวัญในการทํางาน พัฒนาภาวะ
ผูนํา และเพิ่มคุณคาของงาน (Job enrichment) กลุมควบคุมคุณภาพประกอบดวยกลุมคนขนาดเล็ก ประมาณ
10-12 คน เพื่อความคลองตัวในการติดตอสื่อสารและทํากิจกรรมรวมกัน การมีสวนรวมเกิดจากความสมัคร
ใจ หรืออาจเกิดจากแรงกดดันของเพื่อนรวมงานหรือผูมีอํานาจบังคับบัญชา ในเรื่องตารางเวลาของการจัดทํา
กลุมควบคุมคุณภาพ หรือการจายคาตอบแทนใหผูมีสวนรวมในกลุมควบคุมคุณภาพ ยังไมมีหลักเกณฑท่ดี ี
ที่สุด ถามีการประชุมกลุมควบคุมคุณภาพ ในระหวางชั่วโมงการทํางานจะไมมีการจายคาตอบแทนเพิ่ม
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พิเศษให ถามีการประชุมนอกเวลาทํางานอาจจะจายคาลวงเวลาให บางครั้งผูมีสวนรวมมีความกระตือรือรน
อยางมากแมไมไดคาตอบแทนพิเศษ
ประโยชนของการใชกลุมควบคุมคุณภาพมี 3 ประการ ประการแรก ปรับปรุงการติดตอสื่อสาร
ประการที่ 2 ทําใหพนักงานมีความพอใจงานมากขึ้น ประการที่ 3 สรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน ซึ่ง
ประโยชนทั้งหมดเปนเรื่องของมนุษยสัมพันธนั่นเอง นอกจากนี้กลุมควบคุมคุณภาพยังชวยปรับปรุงผลิตภาพ
คุณภาพ และประหยัด ผลที่เกิดขึ้นเหลานี้ แสดงวากลุมควบคุมคุณภาพ เปนการปรับปรุงทั้งวิศวกรรมการ
ผลิต และวิศวกรรมมนุษย ทั้งหมดที่กลาวเปนหัวใจของการควบคุมคุณภาพโดยกลุม
กลุมควบคุมคุณภาพนั้น เปนรูปแบบหนึ่งของการบริหารในรูปองคคณะบุคคลที่อํานวยประโยชน
ทั้งดานงาน คือ ทําใหไดงานที่มีคุณภาพ ดานมนุษยวิศวกรรม คือ พัฒนาคุณสมบัติที่ดีสําหรับการปฏิบัติงาน
เปนทีม เชน ภาวะผูนํา การประสานงาน การตัดสินใจเปนกลุม และมนุษยสัมพันธ เปนตน เทคนิคการ
บริหารงานโดยองคคณะบุคคล จึงเปนวิธีการอยางหนึ่งของการปรับปรุงประสิทธิผลขององคการ
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เรื่องที่ 3.4
ปจจัยความสําเร็จของการบริหารการศึกษาโดยองคคณะบุคคล
ความสําเร็จของการปฏิบัติงาน ขึ้นอยูกับความพรอมและความสามารถในการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ความสําเร็จและประสิทธิภาพขององคการนั้นอาจพูดไดวาเปนเรื่องเดียวกัน เพราะ
องคการที่ไรประสิทธิภาพคงจะทํางานใหประสบความสําเร็จไดยาก การวัดประสิทธิภาพหรือโอกาสของ
ความสําเร็จนั้นจะวัดจากการบรรลุเปาหมาย และในการบรรลุเปาหมายขององคการนั้น ปจจัยตาง ๆ ไดแก
การฝกอบรม ประสบการณ ความผูกพัน ความรูสึก ยังมีความสําคัญตอประสิทธิภาพขององคการดวย (Katz
& Kahn, 1978: 226) ทั้งยังพบวา องคการที่จะทํางานใหบรรลุความสําเร็จ ผูปฏิบัติตองไดรับการตอบสนอง
ความตองการทั้งภายนอกและภายใน ความตองการภายนอกไดแก รายไดหรือคาตอบแทน ความมั่นคง
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมทางกายภาพ ตําแหนงหนาที่ สวนความตองการภายในไดแก
ตองการเขาหมูคณะ ตองการแสดงความรูสึกเกี่ยวกับการจงรักภักดี ความเปนเพื่อน ความรัก ตองการศักดิ์ศรี
ของตนเอง (Zateanick, et al 958:40)
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพหรือความสําเร็จขององคการ ตามแนวคิดของแฮรริง เอ็มเมอรสัน
(Haring Emerson) มีดังนี้
(1) ทําความเขาใจและกําหนดแนวการทํางานใหกระจาง
(2) ใชสามัญสํานึกในความนาจะเปนไปไดของงาน
(3) ไดรับคําปรึกษาและคําแนะนําที่ถูกตองสมบูรณ
(4) รักษาระเบียบวินัยในการทํางาน
(5) ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม
(6) การทํางานตองเชื่อถือได มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพและลงทะเบียนไวเปนหลักฐาน
(7) มีการแจงใหทราบถึงการดําเนินงานอยางทัว่ ถึง
(8) ทํางานสําเร็จทันเวลา
(9) ผลงานไดมาตรฐาน
(10) การดําเนินงานสามารถจัดเปนมาตรฐานได
(11) กําหนดมาตรฐานที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการฝกสอนงานได
(12) ใหบําเหน็จรางวัลแกงานที่ดี
โทมัส ปเตอร (Thomas J.Peters) เสนอปจจัย 7 ประการ ที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานในองคการ คือ
(1) กลยุทธ (Strategy)
(2) โครงสราง (Structure)
(3) ระบบ (Systems)
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(4)
(5)
(6)
(7)

แบบ (Styles)
บุคลากร (Staff)
ความสามารถ (Skill)
คานิยม (Shared Values)

สรุปไดวา ประสิทธิภาพหรือความสําเร็จขององคการขึ้นอยูกับปจจัยหลายปจจัย ที่กลาวถึงมาก
การฝ ก อบรม
ได แ ก ป จ จั ย วา ด ว ยทรั พ ยากร คน เงิ น วั ส ดุ อุ ป กรณ (หมายถึ ง ขนาดขององค ก าร)
ประสบการณ (หมายถึงสมรรถนะ) แรงจูงใจ (หมายถึง บรรยากาศในองคการ) และภาวะผูนํา นอกจากนี้ยังมี
ปจจัยแวดลอม โดยเนนเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชน
3.4.1 ปจจัยภายในหนวยงาน
ปจจัยภายในหนวยงานที่เอื้อตอความสําเร็จของการบริหารการศึกษาโดยองคคณะบุคคล นั้นขึ้นอยู
กับปริมาณของสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้วามีมากนอยเพียงใด
1. ความเปนประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับความรับผิดชอบ เสรีภาพหรือความ
เปนอิสระที่บุคลากรแตละคนมีหรือไดรับในการปฏิบัติหนาที่
2. ความกลาที่จะเสี่ยงเพื่อผลสําเร็จของงาน หมายถึง ระดับการสนับสนุนใหบุคลากรมีความกลา
ที่จะเสี่ยง และแสวงหาความเปลี่ยนแปลงใหม ๆ
3. การประสานงาน หมายถึง ระดับการสงเสริมการประสานงานระหวางหนวยงานในองคการ
4. การสนับสนุนทางการบริหาร หมายถึง ระดับการสนับสนุนของผูบริหารดานการสื่อสารที่
ชัดเจน ตลอดจนการสนับสนุนที่ผูบริหารจัดใหผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน
5. ทิศทาง หมายถึง ระดับการสนับสนุนของหนวยงานที่ชวยสรางความชัดเจนในเรื่องวัตถุประสงค
และความคาดหวังทางการปฏิบัติที่มีตอบุคลากร
6. การควบคุม หมายถึง ปริมาณของกฎระเบียบที่ใชควบคุมพฤติกรรมของบุคลากรหรือผูปฏิบัติ
ใหเปนไปในทางที่ดี
7. ระบบการใหผลตอบแทน หมายถึง ระดับของความสอดคลองระหวางการใหบําเหน็จความชอบ
กับผลงานของบุคลากร
8. ความอดทนตอความขัดแยง หมายถึง ระดับของการสนับสนุนใหบุคลากรไดเปดใจที่จะคุยเรื่อง
ความขัดแยงอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา
9. กระสวน (pattern)ของการสื่อสาร หมายถึง ระดับของความเขมงวดที่มีตอการสื่อสารอยางเปน
ทางการ ตามสายการบังคับบัญชา ซึ่งถามีมากก็จะเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของบุคลากร
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3.4.2 ปจจัยภายนอกหนวยงาน
ปจจัยภายนอกหมายถึง สิ่งที่อยูนอกเหนือการควบคุมขององคการ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแลว สงผลกระทบ
ตอการปฏิบัติงานทั้งในแงบวกและลบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะเปนอุปสรรคหรือการสนับสนุน
ปจจัยภายนอกในดานบวกหมายถึงสิ่งที่เมื่อเกิดขึ้นแลวสงผลดีตอการบริหารงานในรูปองคคณะบุคคล มีดังนี้
1. นโยบาย หมายถึง ระดับคุณภาพของนโยบาย ซึ่งหนวยเหนือมอบใหองคการรับไปปฏิบัติ ถา
เปนนโยบายที่ดีก็จะเปนสิ่งสงเสริมองคการ
2. การมีสวนรวมของชุมชน ถาชุมชนเขามามีสวนรวมมากเชน เขามาเปนกรรมการ มารวมให
ความคิดเห็นในการทํางานของสถานศึกษา ก็จะเปนสิ่งสนับสนุนตอการบริหารขององคการ
3. การสนับสนุนจากชุมชน หมายถึง การชวยเหลือทางดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณหรือแมแต
ความเชี่ยวชาญ เชน เขามาเปนครูพิเศษ มาเปนที่ปรึกษา เปนตน
4. สิ่งแวดลอม หมายถึง สภาพแวดลอมของที่ตั้งสถานศึกษาวาทําใหเกิดบรรยากาศที่ดีตอการ
จัดการเรียนการสอนเพียงใด ถาสภาพแวดลอมดีมีความสงบ ปลอดภัย สะอาด รมรื่นก็ยอมเปนสิ่งเสริมการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.4.3 ปจจัยดานผูบริหาร
ในกรอบความสัม พัน ธท างวัฒ นธรรม สัง คม การเมือ ง และเศรษฐกิจ ระหวา งผูบ ริห ารและ
ผูใตบังคับบัญชา ประสิทธิผลของผูบริหารหรือผูนําเปนเรื่องสําคัญ การเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ที่กลาว
ขางตน อาจทําใหสไตลการบริหารไรประสิทธิผล
ในการบริหารงานการศึกษาโดยองคคณะบุคคลใหประสบผลสําเร็จผูบริหารควรจะมีแบบแผนภาวะ
ผูนํา ดังนี้
1. เนนความสําคัญของทรัพยากรมนุษย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรจะมีความสําคัญมาเปนลําดับตน และตองกระทําอยางจริงใจไมใช
เพียงคําพูดเทานั้น ผูปฏิบัติงานจะตองไมถูกพิจารณาวาเปนทรัพยสมบัติขององคการที่เปลี่ยนแปลงได
สามารถจางและไลออกเสียเมื่อไหรก็ได
2. มุงอนาคตและมีสายตากวางไกล
คุณภาพอีกประการของผูบริหารคือ เปนคนมองสูอนาคต ความสามารถในการมองไปขางหนา
วางแผน และสรางกลยุทธ เปนประเด็นสําคัญของผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ นอกจากมีสายตากวางไกล
แลว ผูบริหารตองคาดคะเนความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีมาใน 5 - 10 ป ขางหนาได และเตรียมความพรอมให
องคการอยูรอดไดสําหรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิด และจําเปนตองเปนผูมีสติปญญาที่จะมองเห็นสิ่งที่จําเปน
เพื่อเปาหมายเกิดผลสําเร็จ
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3. การทํางานเปนกลุม
ภาระกิจของผูนําคือ สรางสภาพแวดลอมที่สามัคคีดีตอกัน ซึ่งจะทําใหสมาชิกแตละคนสามารถ
ชวยกันสรางเปาหมายและผลักดันงานใหบรรลุตามเปาหมายได
4. มีสัญชาติญาณ
สัญชาติญาณหมายถึง การเขาใจปญหาอยางรวดเร็ว โดยไมตองอาศัยระเบียบปฏิบัติที่สมเหตุผล
โดยผูบริหารกําหนดวัตถุประสงครวมแลว ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานในรายละเอียดเอง การใชสัญชาติ
ญาณในการบริ ห ารนั้ น กล า วว า ใช ไ ด ใ นสั ง คมที่ มี ค วามสามั ค คี แ ละระดั บ การศึ ก ษาสู ง เครื อ ข า ย
ความสัมพันธระหวางบุคคล ที่ติดตอกันบอยครั้งและมีการติดตอสื่อสารอยางเปดเผย สงเสริมใหเกิดการใช
สัญชาติญาณในการทํางานแทนการใชคูมือการทํางาน
5. การแกปญหาทั้งหมดอยางเปนระบบ
เมื่อเกิดปญหาขึ้นสิ่งที่ควรทําคือ สรางความสามัคคี ซึ่งจะมีอิทธิพลตอผูบริหารในการแกปญหาโดย
ใชวิธีการอยางมีระบบแทนการวิเคราะหเพื่อแยกปญหาเปนสวน ๆ การแกปญหาอยางเปนระบบสอดคลอง
กับการจางงานระยะยาว การฝกอบรมตลอดชีวิต จะสรางสํานึกในเรื่องกลุมและความจงรักภักดีตอองคการ
ผลเสียจากการวิเคราะหขุดคุยหาความผิดอาจมีมากกวาผลดีที่ไดรับ
6. ความรูดานเทคนิค
ในยุคระบบสารสนเทศ ไฟฟาและคอมพิวเตอรทําใหตองเพิ่มผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรและ
คอมพิวเตอรเพื่อจัดการกับงานดานเทคนิค ถาองคการตกอยูภายใตการครอบงําของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค
อาจกอใหเกิดผลเสียในการจัดการกับแนวคิดสําคัญๆ และการทาทายใหมๆ ทางออกที่สมเหตุผลคือ เรียกรอง
ใหผูบริหารมีความรูทางเทคนิคควบคูไปกับความสามารถดานแนวคิด
7. นักวางแผนกลยุทธ
ผูบริหารตองมีแผนกลยุทธในการบริหารที่ชัดเจนโดยตระหนักรับรูถึงความเปลี่ยนแปลง แนวโนม
ของสังคม และคนหาทิศทางการทํางานในอนาคต ในเวลาเดียวกันตองรูจุดออนและจุดแข็งของทรัพยากร
การบริหาร จากความรูดังกลาว ผูบริหารสามารถกําหนดแผนกลยุทธสําหรับอนาคตเพื่อองคการของตน
เนื่องจากผูบริหารอยูในตําแหนงที่จะเห็นสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการไดดีที่สุด การกําหนด
กลยุทธใหม ๆ จึงเปนบทบาทสําคัญของผูบริหาร
เรื่องทั้ง หมดที่ก ลา วไปแลว นั้น เปน คุณ สมบัติของผูบ ริหารที่จ ะเปน ปจ จัย สงเสริม ความสํา เร็ จ
สําหรับการบริหารในรูปองคคณะบุคคลของผูบริหาร
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