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 เม่ือได้รับเกียรติและโอกาสให้ท าหน้าท่ี “รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน” สิ่งท่ีควร

คิดเป็นอนัดบัแรกคือ ยินดีและภูมิใจ ท่ีได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบตัิหน้าท่ี “ผู้น า” ขององค์กร ความยินดี 

และความภมูิใจ จะท าให้เรามีพลงัในการปฏิบตังิาน และจะเป็นฐานส าคญัท่ีจะผลกัดนัให้เรามีความพร้อม

ทัง้ร่างกายและจิตใจในการเป็นแบบอยา่งแก่ครู บคุลากร และนกัเรียนในโรงเรียนของเรา 

 ดังนัน้จึงขอเสนอแนะให้ผู้ ท่ีได้รับต าแหน่ง “รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน” 

ประพฤตปิฏิบตังิานเพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดี ดงันี ้

1. การเกษียนหนงัสือ 

2. การลงหมายเหตรุายวนั 

3. การกลา่วในสถานการณ์และการบริหารความขดัแย้ง 

4. การปฏิบตัตินเป็นแบบอย่างท่ีดี 

5. การด าเนินการประชมุท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

6. การนิเทศ ก ากบั ตดิตาม (เวรยาม) 

7. การประสานงาน (ภายนอก / ภายใน) 

8. การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบับคุลากรหรือหนว่ยงาน (ส่ือสารสองทาง) 

9. การสร้างขวญัก าลงัใจแก่บคุลากร 

10. การขบัเคล่ือนนโยบายสูก่ารปฏิบตั ิ(เฉพาะกิจ) 

11. การบริหารการเปล่ียนแปลง 
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1.การเกษียนหนังสือ 

เกษียนหนงัสือ แปลว่า เขียนหนังสือ แยกเป็น เกษียน (เขียน)+หนังสือ เป็นค าแผลงใน
ภาษาไทย ไม่ได้เป็นค าท่ีมาจากภาษาสนัสฤตแตอ่ย่างใด  แต่เป็นค าสร้างขึน้ใหม่เพ่ือใช้ในความหมายว่า 
ข้อความท่ีเขียนแทรกไว้ เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง หรือเลขาฯ มีวิธีเกษียนหนงัสือ (บางทีก็เรียกว่าสรุปประเด็น) 
ดงันี ้

- สรุปเร่ืองจากหนงัสือท่ีสง่มาตดัทอนให้เหลือเฉพาะใจความส าคญั 
- แยกสรุปเป็น 3 สว่น คือ ส่วนเนือ้หา  สว่นข้อมลูเพิ่มเตมิ และสว่นเสนอแนะ 
- ตรวจสอบความถกูต้อง ครบถ้วนของเนือ้หาและการใช้ภาษา 
- ลงลายมือช่ือผู้ เกษียน 
- ลงวนั เดือน ปี 

           ผู้บงัคบับญัชา มีวิธีเกษียนหนงัสือ ดงันี ้
- สว่นท่ีเป็นค าวินิจฉยัสัง่การ เชน่ ทราบ "ด าเนินการ" "เห็นชอบ" "อนมุตั"ิ "จดัและแจ้ง" 
- สว่นเพิ่มเตมิค าวินิจฉยัสัง่การ (อาจมีหรือไมมี่ก็ได้) เช่น อนมุตั ิและให้รายงานผลการ

ปฏิบตังิานให้รับทราบทกุ 6 เดือน 
- ลงลายมือช่ือ 
- ลงวนั เดือน ปี 

         ข้อควรค านงึส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง หรือเลขาฯ     
 สรุปใจความจากหนงัสือต้นฉบบั ให้ครบถ้วน  ถกูต้อง ใช้ภาษาท่ีสัน้ กระชบั จะพิมพ์หรือเขียนด้วย
ลายมือก็ได้ แต่ถ้าเป็นลายมือควรเขียนให้อ่านง่าย   ระบุ วัน เดือน ปี ให้ตรงกับความเป็นจริงไม่ควร
ย้อนหลงั หรือลว่งหน้า เว้นไว้แตมี่เหตผุลจ าเป็นจริงๆรูปแบบของการเกษียน ใช้รูปแบบเดียวกบัการบนัทึก 
คือ ถึงใคร ข้อความสรุป ลงช่ือผู้ เขียน และวนั เดือน ปี ท่ีเขียน 
          เทคนิคการเกษียนของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง หรือเลขาฯ 

- ก าหนดหมายเลขในวงกลม  1 2 3 ... ก ากบัเร่ืองท่ีเสนอขึน้มาตามล าดบั 
- การเกษียน ให้เร่ิมจากบริเวณคร่ึงหน้ากระดาษลงไปและจากซ้ายไปขวา หากท่ีไมพ่อ

เกษียน ให้เขียนค าว่า "โปรดพลิก" และพลิกหน้าถดัไป เร่ิมเกษียนจากสว่นบนสดุของ
กระดาษ ไลล่ าดบัลงลา่งและจากซ้ายไปขวาเชน่กนั 

- ขีดเส้นใต้ ในสว่นท่ีเป็นใจความส าคญั 
- ไมใ่ช้ปากกาเน้นข้อความ เน่ืองจาก กรณีท่ีต้องส าเนาหนงัสือแจ้งผู้ อ่ืนตอ่ไป จะท าให้

ความชดัเจนของตวัหนงัสือลดลง และไมน่่าอา่น 
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2. การลงหมายเหตุรายวัน 
 สมดุหมายเหตรุายวนั เป็นเอกสารท่ีมีไว้ส าหรับผู้บริหารหรือผู้ รักษาราชการแทนผู้บริหารท่ีได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบตัหิน้าท่ีแทนผู้บริหารโรงเรียนจดบนัทึกเหตกุารณ์ส าคญัๆ ท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะวนัของ
โรงเรียน ท่ีควรบนัทึกไว้ อาจมีไว้เพ่ือเป็นหลกัฐานอ้างอิง เป็นข้อมลูท่ีมีไว้ใช้ภายในหน้า หรือเก็บเป็นความ
ทรงจ าส าหรับคนรุ่นหลงั 
  
แนวทางการปฏิบัติ 

- บนัทกึด้วยปากกาหมกึสีด าหรือสีน า้เงิน 
- บนัทกึเหตกุารณ์ส าคญัๆทกุวนัท าการและปิดท าการ(การระดมทรัพย์,การแก้ไขหลกัฐาน,ภยั

อนัตราย,การท าโทษนกัเรียน,บ าเหน็จความดีความชอบ) 
- ควรบนัทกึหลงัจากหมดเวลาราชการของแตล่ะวนั 
- ลงลายมือช่ือผู้บนัทกึในแตล่ะวนั 
- ห้ามลบหรือใช้น ายาลบค าผิด ให้ใช้หมึกแดงขีดทบัข้อความท่ีบนัทึกพลาด หรือเม่ือต้องการ

แก้ไขแล้วลงนามก ากบั พร้อมวนั เดือน ปี ย่อก ากบั ท่ีริมกระดาษทกุแหง่ 
- ไมมี่เหตกุารณ์ใดๆ ให้ลงว่าปกติ 

 
3 การกล่าวในสถานการณ์และการบริหารความขัดแย้ง 
 การพดูในท่ีสาธารณะ เป็นสิ่งท่ีส าคญัส าหรับการเป็นผู้น า เพราะนอกจากจะต้องพดูให้คนใน
องค์กรรับฟังในเร่ืองของนโยบาย แนวทางการปฏิบตังิานและการด าเนินกิจกรรมขององค์กรแล้ว บางครัง้มี
ความจ าเป็นต้องพดูเพ่ือชีแ้จงความเข้าใจกบัคนนอกองค์กรท่ีมีสว่นเก่ียวข้องหรือไมเ่ก่ียวข้องกบัองค์กร
ของเรา เพ่ือให้ภารกิจขององค์กรหรือสถานศกึษาของเรา สามารถด าเนินกิจกรรมตา่งๆ สูค่วามส าเร็จ 
โดยเฉพาะการพดูเพ่ือโน้มน้าวใจ เชิญชวนให้บคุคลภายนอก เข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารจดัการใน
สถานศกึษาของเรา ซึง่นบัเป็นเร่ืองส าคญัมาก 
 ท่ีส าคญัคือ “ผู้น า” มกัได้รับเกียรตใิห้พดูหรือกลา่วในโอกาสหรือเวทีตา่งๆ ในฐานะผู้น าขององค์กร 
จงึต้องมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะ “การพดู” ในสถานการณ์หรือโอกาสตา่งๆ นัน่หมายถึง มีความ
พร้อมเสมอส าหรับการได้รับเกียรตใิห้พดูหรือกลา่วในวาระโอกาสตา่งๆ 
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แนวทางการปฏิบัติ 

- ศกึษาวิธีการพดูหรือกลา่วในแตล่ะสถานการณ์แตล่ะโอกาสอนัได้แก่ ค าทกัทาย ค าขึน้ต้น ให้
เหมาะสมกบังาน 

- ประเดน็ หรือเนือ้หาสาระ ตรงกบัสถานการณ์/โอกาส/งานนัน้ 
- เวลาท่ีเหมาะสมท่ีใช้ในการพดู 
- น า้เสียง (ดงั,หนกั,เบา) 
- สายตา ท่ีใช้กบัผู้ ฟังทัว่ถึง ซึง่หมายถึงการให้เกียรตผิู้ ฟัง 
- การใช้ค าท่ีสภุาพ นุม่นวล ให้เกียรตผิู้ ฟัง 
- ค าลงท้ายท่ีเหมาะสมหรือจบแบบประทบัใจ 
- มีประโยคส าคญั/มกุตลก ขบขนั ประกอบ ก็จะสร้างความประทบัใจให้กบัผู้ ฟัง 

 
ทัง้นี ้ต้องมีการฝึกฝน เรียนรู้อยูต่ลอดจะท าให้มีความมัน่ใจ ไมป่ระหมา่ สามารถพดูหรือกลา่วได้

ในท่ีสาธารณะ ทัง้เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ อยา่ลืมวา่ บางท่ีเราอาจไมรู้่ตวัมาก่อนว่าจะได้รับเกียรติ
ให้เป็นตวัแทนพดูหรือกลา่วในงานตา่งๆ ท่ีเราไปร่วมงานจงึต้องพร้อมเสมอส าหรับการพดู 

ผู้น ากบัการพดู 
- สร้างภาษากายให้ดดีู (ยิม้ พยกัหน้า ทา่ทาง) 
- พดูสภุาพ 
- ชดัถ้อยชดัค า  
- ถกูกาลเทศะ 
- ไมพ่ดูสิ่งท่ีไมค่วรพดู 
- พดูด้วยเหตผุลไม่ใช้อารมณ์ 
- ช่ืนชม-ปลอบใจ 
- ไมจ่ าเป็นต้องพดูตรงเกินไป 
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4. การปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างที่ดี 
แนวทางการปฏิบัติ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจดัการสถานศกึษา เป็นคณุสมบตัพืิน้ฐานของการบริหาร ใช้
ศาสตร์ใช้ศลิป์ในการบริหารจดัการ 

2. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชาผู้ ร่วมงาน 
3. มีความสจุริตโปร่งใสและเท่ียงธรรม มีฝ่ายจดัท าแผนท่ีเข้มแข็ง แมน่ย าในกฎระเบียบ 
4. มีความสามารถในการตดัสินใจ ได้ถกูต้องรวดเร็ว กล้าตดัสินใจ ปฏิบตัติามนโยบายของ

กระทรวงศกึษาธิการ 
5. มีความสามารถในการวางแผนพฒันาโรงเรียน เพ่ือพฒันาองค์กรไปสูเ่ป้าหมาย การสร้างองค์กร

แหง่การเรียนรู้ มีการวางแผน จดัท าโครงการตา่งๆ ท่ีนา่สนใจ อยู่ตลอดเวลา 
6. มีการวางคนให้เหมาะสมกบังาน 
7. การสร้างทีมงานท่ีเข้มแข็ง 
8. มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ 
9. มีความรู้ แม่นย าในกฎระเบียบของทางราชการ 

10. มีการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
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5. การด าเนินการประชุมที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 1.แบบที่เป็นทางการ ใช้ในการประชมุใหญ่ๆ หรือการประชมุท่ีจดัอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ า มกั
ใช้รูปแบบวาระเหมือนทกุครัง้ 
 2. แบบไม่เป็นทางการ เป็นการประชมุท่ีก าหนดรูปแบบง่ายๆ ไมต้่องมีระเบียบวาระครบถ้วน มกั
ใช้ในการประชมุท่ีไมค่อ่ยเป็นทางการหรือการประชมุกลุ่มยอ่ยๆ 
 3. แบบหน่วยงานก าหนด บางหนว่ยงานอาจก าหนดรูปแบบเฉพาะ เชน่ เพิ่มระเบียบวา่ระ เร่ือง
ทกัท้วง ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองพิจารณาตามปกตปิระจ าทกุครัง้ ไมต้่องมีการอภิปราย หากไมมี่การทกัท้วงหรือ
วา่เห็นชอบ ทัง้นี ้เพ่ือประหยดัเวลาในการประชมุ  
 
  รายละเอียดในระเบียบวาระการประชุม 
 
 ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 หากไมมี่เร่ืองแจ้งให้ทราบ ก็เขียนวา่ ไม่มี ในระเบียบวา่ระท่ี 1 ไมต้่องมีการลงมติ เพราะไมใ่ชเ่ร่ือง
พิจารณา แต่อาจมีข้อสังเกตได้ ระเบียบวาระนีจ้ะลงท้ายวา่ ท่ีประชุมรับทราบ ท่ีประชมุบางแหง่ใช้ค า
วา่ เร่ืองเพ่ือแจ้งทราบ ซึง่ไมช่ดัเจนวา่แจ้งผู้ใด อาจท าให้สบัสน ฉะนัน้ หากเป็นการประชมุท่ีส าคญั ควร
แยกระเบียบวาระท่ี 1 ให้ประธานเทา่นัน้เป็นผู้แจ้ง ถือเป็นการให้เกียรติประธานด้วย 
 ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 
 ประธานจะเป็นผู้ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารายงานการประชมุครัง้ท่ีผา่นมา โดยอาจให้พิจารณาที
ละหน้า ในกรณีท่ีมิได้แจกล่วงหน้า หรือรวบยอดทัง้ฉบบัในกรณีท่ีแจกล่วงหน้าแล้ว หากไมมี่ผู้ เสนอแก้ไข
เลขานกุารจะต้องบนัทกึข้อความท่ีแก้ไขใหม่อยา่งละเอียด และข้อความใหมจ่ะต้องปรากฏในรายงานการ
ประชมุครัง้ใหม่ด้วย ระเบียบวาระนีจ้ะลงท้ายว่า “ท่ีประชมุพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชมุครัง้ท่ี....
โดยไมมี่การแก้ไข (หรือมีการแก้ไข...)” 
 ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 บางแหง่ใช้ค าวา่ เร่ืองสืบเน่ือง คือสืบเน่ืองจากการประชมุครัง้ท่ีแล้ว เป็นการายงานผลการ
ปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมายในการปรุชมครัง้ก่อนๆ แตก่ารใช้ค ากวา่ เร่ืองสืบเน่ือง อาจท าให้เกิดความ
ผิดพลาด โดยมีการน าเร่ืองท่ีเล่ือนจากการพิจารณาครัง้ก่อนมาพิจารณาและลงมตใินระเบียบวาระนีท้ าให้
สบัสนกบัระเบียบวาระท่ี 4 ซึง่เป็นเร่ืองพิจารณาโดยเฉพาะ 
 ในการประชมุระเบียบวาระท่ี 3 นี ้เป็นเร่ืองท่ีผู้ เข้าประชมุจะรายงานผลงานหรือเร่ืองราวส าคญัใน
หนว่ยงานของตน ท่ีประชมุเพียงแต ่รับทราบ หรือ มีข้อสังเกต เชน่เดียวกบัระเบียบวาระท่ี 1 
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 ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพจิารณา 
 ระเบียบวาระนีเ้ป็นหวัใจในการประชมุ เลขานกุารจะต้องสง่ข้อมลูประกอบการพิจารณาให้
กรมการศกึษาลว่งหน้า หากข้อมลูมากจะต้องสรุปสาระส าคญัให้กรรมการอา่นด้วย หวัข้อตา่งๆ ท่ีจะน ามา
พิจารณาจะต้องตัง้ช่ือเร่ืองให้กระชบัชดัเจนทกุเร่ือง เม่ือผู้ เก่ียวข้องอา่นก็จะทราบทนัทีวา่เป็นเร่ืองใด ท าให้
ประหยดัเวลาอา่น และในท่ีประชมุก็อภิปรายได้ตรงประเดน็ 
 ในระเบียบวาระท่ี 4 จะลงท้ายด้วยมตท่ีิประชมุ เชน่ “ที่ประชุมมีมตอินุมัตติามเสนอ” หรือ “ที่
ประชุมพจิารณาแล้วมีมต ิดังนี ้1... 2... 3…” มติท่ีประชมุจะต้องกระชบั และชดัเจนกวา่อนมุตัิ หรือไม ่
มอบหมายให้ใคร ท าอะไร ให้แล้วเสร็จเมื่อไร ย่างไร เป็นต้น 
 ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ระเบียบวาระนี ้เป็นระเบียบวาระท่ีอาจเป็นเร่ืองเร่งดว่นท่ีมิได้แจ้งลว่งหน้า  
ภาษาพดูเรียกวา่ วาระจร 
 
ค าอธิบายการเขียนรายงานการประชุม 
 

1. รายงานกระประชุม ให้ลงช่ือคณะท่ีประชมุหรือช่ือการประชมุนัน้ 
2. ครัง้ท่ี ให้ลงครัง้ท่ีประชมุทบัด้วยปี พทุธศกัราช และขึน้ครัง้ท่ี 1 ใหม ่เม่ือขึน้ปีพทุธศกัราชใหม่ 
3. เม่ือ ให้ลงวนัเดือนปีท่ีประชมุ 
4. ณ ให้ลงสถานท่ีประชมุ 
5. ผู้มาประชุม กรณีแตง่ตัง้โดยช่ือ ให้ลงช่ือและต าแหนง่ของผู้ได้รับแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการซึง่มา

ประชมุในวนันัน้ หากคณะกรรมการตา่งตัง้โดยต าแหนง่ให้ลงต าแหนง่ก่อนแล้วถึงตามด้วยช่ือ และ
ต าแหนง่ในท่ีประชมุ ถ้ามีผู้มาประชมุแทนให้ลงต าแหนง่และช่ือของผู้มาประชมุแทน และลงวา่
ประชมุแทนผู้ใดหรือต าแหน่งใด 

6. ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงช่ือและ/หรือต าแหนง่ของผู้ ท่ีได้รับการตา่งตัง้เป็นคณะท่ีประชมุ ซึง่มิได้มา
ประชมุพร้อมทัง้เหตผุล (ถ้ามี) 

7. ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงช่ือและหรือต าแหนง่ของผู้ ท่ีมิได้รับการแตง่ตัง้เป็นคณะท่ีประชมุ ซึง่ได้เข้า
ร่วมประชมุในครัง้นัน้ (ถ้ามี) 

8. เร่ิมประชุมเวลา ให้ลงเวลาท่ีเร่ิมประชมุ 
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9. ข้อความ ให้เขียนระเบียบวาระการประชมุ ประเดน็ท่ีเป็นสาระและการอภิปรายท่ีส าคญัของการ
ประชมุ และมตท่ีิประชมุ โดยปกตใิห้เร่ิมต้นด้วยประธานกลา่วเปิดประชมุและเร่ืองท่ีประชมุ กบัมติ
หรือข้อสรุปของท่ีประชมุในแตล่ะเร่ืองตามล าดบั 

10. เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาเลิกประชมุ 
11. ผู้จดรายงานการประชุม ให้ลงช่ือผู้จดรายงานการประชมุ 

 
6. การนิเทศ ก ากับ ตดิตาม (เวรยาม) 
 อ านวยพร วงษ์ถนอม ได้กลา่วถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในการนิเทศการศกึษา ดงันี  ้
 

1. จดัให้การปฐมนิเทศครูใหมใ่ห้เข้าใจในหน้าท่ีการงานท่ีตนรับผิดชอบ 
2. สถานศกึษาจดัการอบรม หรือให้การนิเทศด้วยการสอนแก่ครูอยา่งสม ่าเสมอ 
3. แนะน าให้ครูรู้จกัดดัแปลงเนือ้หาวิชาท่ีสอนให้เหมาะสมแก่สภาพท้องถ่ิน 
4. ชว่ยให้ครูมีความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนท่ีจะแก้ปัญหา และอปุสรรคในการเรียนการสอน 
5. เสนอแนะวิธีสอนท่ีเหมาะสมกบัเนือ้หาวิชา และสภาพแวดล้อมให้ครู 
6. สง่ครูไปสงัเกตการสอนในสถานศกึษาอ่ืน ๆ ท่ีเห็นวา่เป็นตวัอยา่งท่ีดีได้ 
7. ให้ครูได้เข้าร่วมการฝึกอบรมทางวิชาการท่ีจดัขึน้ภายในและภายนอกกลุม่สถานศกึษา 
8. จดัให้มีการติดตามผลภายหลงัการฝึกอบรม 
9. จดัหาหนงัสือทางวิชาการ   คูมื่อครู   วารสาร และบริการอ่ืน ๆ   เพ่ือชว่ยเหลือครูก้าวหน้าทาง

วิชาการ และวิชาชีพ 
10. ผู้บริหารควรเย่ียมชัน้เรียน เพ่ือมุง่ท่ีจะให้ค าปรึกษาชว่ยเหลือและแก้ไขปัญหาทางการสอน 
11. การบ ารุงขวญัและให้ก าลงัใจแก่ครู 
12. ผู้บริหารควรมีเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบของครู โดยใช้วิธีความเป็นธรรมให้มากท่ีสดุ 
13. จดัให้มีการสมัมนาของคณะครู เพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเรียนการสอน 
14. สนบัสนนุให้ครูมีโอกาสศกึษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง และจะเป็นประโยชน์โดยตรงตอ่การศกึษา 
15. จดัให้มีการประกวดการเรียนการสอนระหวา่งสถานศกึษาภายในกลุม่ 
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หน้าท่ีท่ีจะต้องกระท าเก่ียวกบัการนิเทศการศกึษาของผู้บริหารสถานศกึษาไว้ 3 ประการดงันี  ้
1. ท าหน้าท่ีตรวจสอบความเป็นไปเก่ียวกบัการเรียนการสอน ขัน้ตรวจสอบถือวา่เป็นขัน้เร่ิมต้นการ

นิเทศ เร่ืองท่ีควรจะตรวจสอบได้แก่ ความเข้าใจในการใช้หลกัสตูรของครู ความเข้าใจอยา่งถ่องแท้
ของครูเก่ียวกบัเนือ้หาของหลกัสตูร การใช้กลวิธีการสอนตา่ง ๆ ตลอดจนการใช้ส่ือการสอน 
ลกัษณะของนกัเรียนในแตล่ะห้อง 

2. ท าหน้าท่ีประเมินผลการเรียนการสอน 
3. ท าหน้าท่ีช่วยสง่เสริมและปรับปรุงการเรียนการสอน อนัได้แก่ความเข้าใจของครูเก่ียวกบัหลกัการ  

จดุหมาย  และโครงสร้างของหลกัสตูร  แนะแนวการท าโครงการสอนทัง้ระยะสัน้และระยะยาว
จดัหาเคร่ืองมือประกอบการสอน  และแหลง่วิชาการ  จดับรรยากาศทางกายภายในห้องเรียนให้
นา่เรียนสง่เสริมให้ครูปรับปรุงตวัเองทัง้ด้านวิชาการ  และวิชาชีพตลอดจนการพยายามให้ครู
ประเมินผลการเรียน 

 
7. การประสานงาน (ภายนอก / ภายใน) 
การประสานงาน  
 การจดัให้คนในองค์การท างานสมัพนัธ์ สอดคล้องให้คนในองค์กรท างานสมัพนัธ์ สอดคล้องกนั
โดยจะต้องตระหนกัถึงความรับผิดชอบ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย วิธีการท างาน อีกทัง้ความร่วมมือในการ 
ปฏิบตังิานเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนั มีความคดิความเข้าใจตรงกนั มีความร่วมมือในการปฏิบตังิาน ไมเ่กิด
ความสบัสนขดัแย้งกนั เป็นสิ่งส าคญัท่ีเกิดจากการประสานงานท่ีดีในองค์กร 
 หลกัการประสานงาน 

1. จดัระบบการตดิตอ่ ส่ือสารท่ีดีทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
2. จดัระบบความร่วมมือท่ีดี มีน า้ใจ ไมว่างเฉย ชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนั 
3. จดัระบบการประสานงานท่ีดี การสงัสรรค์ตา่งๆ เพ่ือความเข้าใจตรงกนัและความสมัพนัธ์อนัดีของ

คนในองค์กร 
4. จดัให้คนในองค์กร โดยเฉพาะผู้ปฏิบตัภิารกิจเกิดความชดัเจน วา่ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อยา่งไร 

เม่ือไร เพ่ือสะดวกแก่การประสานงานในการปฏิบตังิาน 
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8. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรหรือหน่วยงาน (ส่ือสารสองทาง) 
 1.การจัดการศึกษา 
 ในการจดักรศกึษาชมุชนุมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาอยา่งชดัเจน เชน่ ในด้านภมูิปัญญาท้องถ่ิน
โดยโรงเรียนจะขอความร่วมมือมายงัชมุชนในด้านการเป็นวิทยากร หรือเป็นแหลง่ศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิ
ให้กบันกัเรียนเก่ียวกบัภมูิปัญญาท้องถ่ินในชมุชนนัน้ๆ เชน่ การจกัสาน การทอเส่ือ เป็นต้น ซึง่ชมุชนจะเป็น
แหลง่เรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีโรงเรียนจะให้นกัเรียนไปศกึษาหาความรู้ หรือด าเนินการได้โดยเชิญคนในชมุชนมา
เป็นวิทยากร หรือให้ผู้ เรียนเข้าไปศกึษาและฝึกงานในชมุชนด้วยตวัเอง ซึง่คนในชมุชนจะท าหน้าท่ีเป็น
วิทยากรท่ีคอยให้ความรู้แก่นกัเรียน 
 นอกจากชมุชนยงัมีสว่นร่วมในด้านทนุทรัพย์ วสัดคุรุภณัฑ์ตา่งๆจากชมุชน เชน่ ขอบริจาคเงิน
ทนุการศกึษา จากประชาชนในชมุชนเพ่ือมาให้แก่ผู้ เรียนในสถานศกึษา การทอดผ้าป่าตา่งๆ และกิจกรรม
ตา่งๆ เป็นต้น ซึง่ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการจงึต้องอาศยัความร่วมมือของคนในชมุชน ซึง่ก็ได้รับ
ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด 
 2. การบริการกิจกรรมเสริม 
 ในด้านการบริการกิจกรรมเสริมก็จะเป็นงานในโอกาสตา่งๆ เชน่ งานวนัเดก็ งานวนัพอ่ งานวนัแม ่
การประชมุผู้ปกครองตา่งๆ เป็นต้น โรงเรียนจะเชิญคนในชมุชน เพ่ือขอความร่วมมือให้ไปร่วมในกิจกรรม
ตา่งๆท่ีทางโรงเรียนจดัขึน้ ซึง่จากการท ากิจกรรมท่ีผา่นมาทางคนในชมุชนก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี
นอกจากนีใ้นบางกิจกรรมทางโรงเรียนก็ต้องอาศยัสถานท่ีภายในชมุชนในการท ากิจกรรม เชน่ วนัส าคญั
ทางพระพทุธศาสนา กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ท่ีจะให้นกัเรียนไปพฒันาชมุชนให้นา่อยู่หรือสะอาด ซึง่
ทาชมุชนก็ได้ให้ความร่วมมือและสง่เสริมในการท ากิจกรรมตา่งๆมาโดยตลอด 
  
 โรงเรียนช่วยเหลือชุมชุนในด้านใดได้บ้าง 
 1. ด้านแหล่งความรู้  
 โรงเรียนมีบทบาทในการพฒันาชมุชนโดยตรง ท าหน้าท่ีให้การศกึษาแก่ประชาชนทกุเพศทกุวยั 
และทกุอาชีพ โดยค านึง่ถึงผลประโยชน์ของชมุชนเป็นใหญ่ มีการจดับริหารด้านตา่งๆ ให้แก่ประชาชนเข้า
มาใช้ประโยชน์ เชน่ ห้องสมดุ โรงฝึกงาน หอประชมุฯลฯ ประชาชนสามารถเข้ามาศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิ
ได้จากโรงเรียน โดยโรงเรียนจะเป็นศนูย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ และทศันคตท่ีิดีให้แก่สมาชิก
ทกุคนในชมุชน โดยเป็นแหล่งศกึษาหาความรู้ทัง้ด้านวิชาการและการประกอบอาชีพของคนในชมุชนนัน้มี
การส ารวจความต้องการและศกึษาปัญหาของคนในชมุชนเพ่ือร่วมกนัหาทางแก้ไขและพฒันาให้ดีขึน้
กวา่เดมิในทกุๆด้าน 
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 2. ด้านบริการสถานที่  

 ในด้านการบริการแก่ชมุชนนัน้ โรงเรียนจะเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ินมาใช้บริการด้าน
อาคารสถานท่ี วสัดอุปุกรณ์ หรือบริเวณโรงเรียน เพ่ือจดักิจกรรมท่ีจ าเป็นตา่งๆ ได้ เชน่ การใช้สนามกีฬา 
ของโรงเรียนในการจดัแขง่ขนักีฬาตา่งๆ การใช้ห้องสมดุหรือหอประชมุของโรงเรียนในการประชมุชาวบ้าน
หรือแสดงการสาธิตและนิทรรศการตา่งๆ การจดัโครงการอาหารกลางวนัให้กบันกัเรียนยากจน การออก
วารสารหรือเอกสารสิ่งพิมพ์ตา่งๆ เพ่ือให้แพร่ขา่วสารและความรู้ท่ีจ าเป็นแก่คนในชมุชน การจดัรายการ
เพ่ือการศกึษาทางวิทยหุรือโทรทศัน์ การติดตอ่เจ้าหน้าท่ีมาให้การรักษาพยาบาล หรือควบคมุโรคติดตอ่ใน
ชมุชน เป็นต้น 
 3. ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
 ในด้านวฒันธรรมประเพณีโรงเรียนมีบทบาทในการสง่เสริมอนรัุกษ์วฒันธรรมตา่งๆของชมุชนให้
อยูคู่ก่บัชมุชน เพ่ือให้วฒันธรรมนัน้คงอยูต่อ่ไป ซึง่สามารถสง่เสริมหรืออนรัุกษ์ได้ด้วยวิธีการตา่งๆ เชน่ ร่วม
สืบสานและเข้าไปมีส่วนร่วมในวฒันธรรมและประเพณีของชมุชนในท้องถ่ินนัน้ๆ หรือร่วมเผยแพร่และให้
ความรู้กบัประชาชนเก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณีตา่งๆ นอกจากนีย้งัสามารถจดักิจกรรมหรือพิธีการงาน
มหรสพตามประเพณีโดยเป็นผู้น าให้แก่ชมุชน โดยการส่งเสริมให้ชมุชนนัน้มีสว่นร่วมการสืบทอดวฒันธรรม
ประเพณีตา่งๆของตนได้อย่างเตม็ท่ี  
 
9. การสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
 ในฐานะท่ีเราเป็นผู้น าองค์กร ควรมีหลกัยึดวา่ “คนทกุคนมีศกัดิ์ศรีในความเป็นมนษุย์ ตามท่ี
บทบญัญัตไิว้รัฐธรรมนญู เพราะจะท าให้เราไมห่ลงทางในการสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่คนในองค์กร และ
ต้องเช่ือมนัวา่ “คนเป็นทรัพยากรท่ีมีคา่ท่ีสดุ” ซึง่จะท าให้เราเห็นความส าคญัและคณุคา่ของคนในองค์กร 
ท าให้เราเป็นคนให้เกียรติคนสง่ผลให้เกิดเป็นขวญัก าลงัใจในการปฏิบตังิาน 
 แนวทางการสร้างขวญัก าลงัใจ 

1. จดัให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานให้น่าอยู่ นา่ท างาน 
2. จดัการแบง่งานให้ชดัเจน ใครท าอะไร และท าอย่างไร 

3. สร้างความพงึพอใจในงานด้วยการมอบหมายงาน ให้ตรงความรู้ความสามารถ ความถนดัและ
ความสนใจ 
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4. ให้การยกย่อง ชมเชย บ าเหน็จความดีความชอบอยา่งเหมาะสม เพื่อตอบแทนการท า
คณุประโยชน์ 

5. ให้ความใสใ่จ ดแูลความเป็นอยูแ่ละทกุข์สขุการท างาน ตลอดจนชีวิตประจ าวนั 
6. ให้โอกาสแสดงความคดิเห็น และมีอิสระในความคิดสร้างสรรค์ 
7. ให้โอกาสในการ้องทกุข์ โดยมีระบบการร้องทกุข์ตามขัน้ตอนและชว่ยเหลือแก้ปัญหาให้ตามความ

เหมาะสม 
8. ให้โอกาสแก่คนท่ีท าคณุความดี ท าประโยชน์แก่องค์กร ได้รับพิจารณาเล่ือนขัน้ เล่ือนต าแหนง่ 

ก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 ขวัญก าลังใจ คือยาหมอใหญ่ ยาวิเศษท่ีจะท าให้คนมีพลงัในการท างานอย่างเตม็ศกัยภาพ
น าไปสูก่ารท าให้องค์กรเดนิสูค่วามส าเร็จตามภารกิจเป้าหมาย 
 
10. การขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัต ิ(เฉพาะกิจ) 
      แนวคิดเก่ียวกับการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

 ความหมาย 
 การน านโยบายไปสู่การปฏิบตั ิหมายถึง การบริหารนโยบายท่ีครอบคลมุถึงการวิเคราะห์ 
พฤตกิรรมขององค์กร ปฏิสมัพนัธ์ของบคุคลและกลุม่บคุคล สมรรถนะ และความร่วมมือของพนกังาน
ภาครัฐและเอกชน สภาพแวดล้อมของระบบและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่การบรรลเุป้าหมายของ
นโยบาย (หนิมพานิช, การวิเคราะห์นโยบาย ขอบขา่ย แนวคดิ ทฤษฎี และกรณีตวัอยา่ง, 2547) 

 ความส าคัญของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 ประการแรก การน านโยบายไปสูก่ารปฏิบตัเิป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการนโยบาย ท าให้
กระบวนการนโยบายด าเนินไปอยา่งสมบรูณ์ครบวงจร ประการท่ีสอง ในการก าหนดนโยบาย จดุมุง่หมายท่ี
ส าคญั คือ ความต้องการหรือความปารถนาท่ีจะให้นโยบายมีความถกูต้อง สมเหตสุมผล และสามารถ
บรรลผุลส าเร็จได้ ประการท่ีสาม  เป้าหมายหลกัของการน านโยบายไปสูก่ารปฏิบตั ิคือ ท าอยา่งไรจงึจะ
สามารถท าให้นโยบายนัน้ๆบรรลผุลส าเร็จ  เพ่ือให้ผลประโยชน์ทัง้ปวงตกตอ่ประชาชนและประเทศชาต ิ
ดงันัน้ทกุระเทศจงึพยายามพฒันาปรับปรุงระบบและวิธีการน านโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิให้มีประสิทธิภาพ
สงูสดุ (หนิมพานิช, การวิเคราะห์นโยบาย ขอบขา่ย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตวัอยา่ง, 2547) 
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ลักษณะส าคัญของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 การน านโยบายไปสู่การปฏิบตัเิป็นเร่ืองท่ีมีความสลบัซบัซ้อน เน่ืองจากมีลกัษณะท่ีส าคญั คือ 
ประการท่ีหนึง่ มีผู้ เก่ียวข้องท่ีส าคญัมาก อาทิ คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ ข้าราชการสว่นกลาง สว่น
ภมูิภาค สว่นท้องถ่ิน ภาคเอกชน องค์กรประชาชน  ประการท่ีสอง ผู้ ท่ีเก่ียวข้องมกัมีวตัถปุระสงค์หรือ
เป้าหมายท่ีหลากหลาย และมีความแตกตา่งกนั  ประการท่ีสาม การขยายตวัของรัฐบาลและโครงการรัฐ
ตา่งๆ จากภารกิจท่ีมากขึน้จนท าให้โครงการตา่งๆตลอดจนอ านาจของข้าราชการและงบประมาณเพิ่มมาก
ขึน้ โครงการตา่งๆจงึมกัจะมีขนาดใหญ่ และมีกลไกการท างานจ านวนมาก ประการท่ีส่ี ความสมัพนัธ์
ระหวา่งหนว่ยงานจากหลายกระทรวงในหลายระดบั ประการท่ีห้า มีปัจจยัท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุ ซึง่
การน านโยบายไปสู่การปฏิบตัมิกัจะต้องเผชิญเสมอ ท าให้การแปลงนโยบายไปสูภ่าคปฏิบตัมีิความ
สลบัซบัซ้อนละเปล่ียนแปลงไปมากขึน้ (หนิมพานิช, การน านโยบายไปสูก่ารปฏิบตั ิมมุมองในทศันะทาง
รัฐศาสตร์การเมือง และรัฐประศาสนศาสตร์การบริหาร และกรณีศกึษาของไทย, 2554) 

 

 เงื่อนไขหรือปัจจัยในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 ในทรรศนะของ L.G.Gunn ได้เขียนบทความท่ีมีช่ือวา่ “ท าไมการน านโยบายไปสูก่ารปฏิบตัจิงึเป็น
เร่ืองยาก” โดยมีเงือนไขหรือปัจจยัดงันี ้

1. ปัจจยัท่ีอยูเ่หนือการควบคมุของผู้บริหาร อาทิ ปัจจยัทางกายภาพ ปัจจยัทางการเมือง 
2. ทรัพยากรและเวลาท่ีพอเพียง 
3. การผสมผสานของทรัพยากร อนัได้แก่ เงิน ก าลงัคน ท่ีดิน เคร่ืองมือ อาคารสถานท่ี การผสมผสาน

ทรัพยากรเหล่านีต้้องเป็นไปตามท่ีพงึปารถนาหรือเป็นท่ีต้องการ คือ มีมากพอตอ่การน านโยบาย
ไปสูก่ารปฏิบตัท่ีิสมัฤทธ์ิผล ในทางปฏิบตัปัิจจยันีก่้อให้เกิดปัญหาคอขวด 

4. นโยบายท่ีจะน าไปสูก่ารปฏิบตัใินหลกัการควรตัง้อยูบ่นรากฐานของทฤษฎี สาเหตแุละผลท่ี
เพียงพอเช่ือถือได้ ท่ีล้มเหลวเพราะไมไ่ด้ตัง้อยูบ่นรากฐานของการเข้าใจปัญหาท่ีจะแก้ไขอยา่ง
เพียงพอ 

5. ความสมัพนัธ์ของสาเหตแุละผลของนโยบายท่ียาวนาน  ย่ิงท าให้มีแนวโน้มล้มเหลว เพราะท าให้
ความสมัพนัธ์เชิงตอบแทนซึ่งกนัและกนั ระหวา่งการเช่ือมโยงตา่งๆ ยิ่งมีความสลบัซบัซ้อน 
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6. ความสมัพนัธ์เชิงพึง่พาควรมีน้อย ไมจ่ าเป็นต้องพึง่พาตวัแทน การน านโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิ 
มากนกัควรมีจ านวนน้อยและมีเฉพาะท่ีส าคญั 

7. ความเข้าใจและเห็นด้วยในวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ควรน ามาจ ากดัความให้ชดัเจน เจาะจง เป็นท่ี
เข้าใจ และได้รับการเห็นด้วย ทัง้นีถ้้าทกุคนเข้าใจและเห็นด้วยในวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย
เหลา่นัน้ การทีจะท าให้ การน านโยบายไปสูก่ารปฏิบตับิรรลผุลท่ีดีหรือท่ีสมบรูณ์ท าได้ไมย่าก 

8. งานท่ีได้รับการระบอุอกมา จะต้องมีรายละเอียด รวมทัง้ผลท่ีเกิดขึน้ตามมา ซึง่ผู้ ท่ีจะระบุ
รายละเอียด ได้แก่ผู้ ท่ีมีสว่นร่วมในการน านโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิ  

9. การส่ือสารและการประสานงาน Hood ตัง้ข้อสงัเกตว่า การน านโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิทีดีท่ี
สมบรูณ์ท่ีสามารถท าให้บรรลผุลได้จะต้องมีระบบบริหารแผนแบบหนึ่งเดียว 

10. การปราศจากการตอ่ต้านค าสัง่ Hood ใช้วลีวา่ “การเช่ือฟังท่ีดี” 
(หนิมพานิช, การวิเคราะห์นโยบาย ขอบขา่ย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตวัอยา่ง, 2547) 
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11. การบริหารการเปล่ียนแปลง 
 แนวทางการปฏิบัติ 

1. การวางแผนการเปล่ียนแปลง (Planning for Change) 
2. การน าแผนการเปล่ียนแปลงไปสูก่ารปฏิบตั ิ(Implementing Change) 

ประกอบด้วยขัน้ตอนและข้อพิจารณาตา่งๆ ดงันี ้
2.1 การก าหนดกลยทุธ์ในการน าแผนการเปล่ียนแปลงไปสูก่ารปฏิบตัิ 
2.2 การส่ือสารความเข้าใจถึงแผนการเปล่ียนแปลง 
2.3 การจดัแบง่งาน 
2.4 การจดัก าลงัคน 
2.5 การจดัระเบียบวิธีการด าเนินงาน 
2.6 การพฒันาบคุคล 
2.7 การท าให้การเปล่ียนแปลงกลายเป็นแบบแผนวฒันธรรมขององค์การ 
2.8 การจดัสรรงบประมาณและทรัพยากร ในการบริหารการเปล่ียนแปลงนัน้ 

3. การติดตามประเมินผล การรักษาผลการเปล่ียนแปลง  (Evaluating and Maintaining Change) 
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