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ภาคผนวก ค
รู ปแบบการบริ หารงานทัวไป ตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงและอย่างมีส่วนร่ วม
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รู ปแบบการบริหารงานทัวไป ตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงและอย่ างมีส่วนร่ วม
(Model Development)
แนวคิดหลัก (Pillar Idea)

ร่ วมรู้-ร่ วมคิด-ร่ วมทํา หรือ AIC
เป็ นวิธีการเผชิญคนทีทํางานร่ วมกันทังหมดในระบบเข้ามาประชุมเชิงปฏิบตั ิการตามเป้ าหมาย
หลักและเป้ าหมายรอง มี 3 ขันตอน
ขั นที 1 ร่ วมรู้ (A : Appreciation) คื อ การทํา ให้ ทุ ก คนให้ ก ารยอมรั บ ชื นชมคนอื น
(Appreciate) โดยไม่แสดงการต่อต้านเพือวิพากษ์วิจารณ์ เกิ ดการรับรู้ และเข้าใจร่ วมกัน กระบวนการ
ขันนี ทุกคนจะมี โ อกาสได้รับรู้ และแสดงออกอย่างทัดเที ยมกัน ว่าเห็ นสถานการณ์ ในปั จจุ บนั เป็ น
อย่างไร และอยากจะเห็นความสําเร็ จในอนาคตเป็ นอย่างไร ซึ งทําให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ขอ้ เท็จจริ ง
เหตุผล และการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนการแสดงออกลักษณะต่างๆ ตามทีเป็ นจริ ง และเกิดพลังร่ วมกัน
ขึนระหว่างกลุ่มทีประชุมด้วยกันและ เป็ นการใช้จินตนาการทีไม่ถูกจํากัดด้วยปั จจัยและสถานการณ์
ต่างๆ ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การมองการไกล การมองภาพกว้างและคิดสิ งแปลกใหม่ นันคือ
การจินตนาการ (Imagination) ช่วยให้เกิดวิสยั ทัศน์ (Vision) ได้ง่ายขึน และเมือนําวิสัยทัศน์ของแต่ละ
คนมารวมกันก็จะยิ งมีพลังมากขึนกลายเป็ นวิสัยทัศน์ร่วมหรื ออุดมการณ์ร่วม (Shared Ideal) นําสู่
เป้ าหมายสูงสุดร่ วมกัน
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ขันที 2 ร่ วมคิด (I : Influence) คือ การใช้ความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ทีแต่ละคนมี มา
ช่วยกันกําหนดวิธีการเชิงรุ กคือ ยุทธศาสตร์ (Strategy) ทีจะทําให้บรรลุวิสัยทัศน์ร่วม (Shared
Vision) หรื อ อุดมการณ์ร่วม ได้อย่างดีทีสุด ทําให้เกิดทางเลือกทีหลากหลาย ทุกคนมีโอกาส
ทัดเทียมกันทีจะให้ขอ้ คิดเห็นถึงวิธีการสําคัญทีจะทําให้บรรลุวิสยั ทัศน์ร่วมหรื ออุดมการณ์ร่วม
ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีทางเลือกอะไรบ้าง เมือทุกคนได้แสดงความคิดเห็นแล้ว จะนําวิธีการ
ทีเสนอแนะทังหมดมาจัดหมวดหมู่แยกแยะและพิจารณาร่ วมกันจนกระทังได้วิธีการสําคัญที
เห็นพ้องต้อ งกันว่า จะนําไปสู่ ความสําเร็ จตามทีต้อ งการทีมีความเป็ นไปได้มากที สุ ด ในการ
พิจารณาเลือกวิธีการสําคัญดังกล่าว สมาชิกกลุ่มจะมีปฏิสัมพันธ์ ซึ งกันและกันสู ง (Influence
and Interaction) รวมถึ ง การถกเถี ยงโต้แย้ง ทังนี เพื อให้ได้วิ ธีการที เห็ นร่ ว มกันว่าดี หรื อ
เหมาะสมทีสุด

ขันที 3 ร่ วมทํา (C : Control) คือ การนําวิธีการสําคัญมากําหนดเป็ นแผนปฏิบตั ิการ
(Action Plan) อย่างละเอียดว่า ทําอะไร มีหลักการและเหตุผลอย่างไร มีเป้ าหมายอย่างไร ใคร
รับผิดชอบเป็ นหลัก ใครต้องให้ความร่ วมมือ จะต้องใช้งบประมาณหรื อค่าใช้จ่ายเท่าไร และ
ทีมาจากแหล่งใดจะมีรายได้จากการดําเนินการดังกล่าวหรื อไม่ ถ้ามีประมาณว่าเท่าไร จะ
ดําเนินการเมือใด ลําดับก่อนหลังอย่างไร และรายละเอียดอืน ตามทีเห็นว่าควรระบุไว้ เป็ นต้น
ในขันนีสมาชิกแต่ละคนจะเลือกเองว่า สมัครใจจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในเรื องใด เป็ นผูใ้ ห้
ความร่ วมมือเรื องใด เป็ นผูร้ ่ วมคิดแผนปฏิบตั ิการใด เป็ นการกําหนดข้อผูกพันเฉพาะตัว
(Commitment) ให้ตนเอง เพือควบคุม (Control) ให้เกิดการกระทําอันนําไปสู่การบรรลุผลที
เป็ นเป้ าหมายในทีสุด คือ เป็ นการทํางานและการเรี ยนรู้ร่วมกัน จึงเกิดมีพลังการทํางาน
ประสานกันในพหุภาคี
การนํามาหลอมรวมทัศนคติดว้ ยเครื องมือหรื อแนวคิดทีเรี ยกว่า “ร่ วมมือ ร่ วมคิด ร่ วม
ทํา” (AIC) ส่งเสริ มให้ มีความรักและพร้อมทีจะพัฒนาและเรี ยนรู้ร่วมกันเพือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการบริ หารจัดการ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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กรอบแนวคิด (Farm work)
สถานศึกษา/ผู้ปกครอง องค์กร
ประสานความร่ วมมือ

การบริหารงานทัวไป ตาม
บุคคลากร/ครู

แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง
และอย่ างมีส่วนร่ วม

การบริหารจัดการงานด้ านต่างๆ

กิจกรรมทีพัฒนา

การกํากับ/ติดตาม/แก้ ไขปรับปรุง
การพัฒนา รายงาน และประเมินผล

ผู้บริหาร/หัวหน้ า
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หลักการปฏิบัติ
วิทยาลัย

1
3
ทรัพยากรและปัจจัยในการ

ปัญหา

แก้ปัญหา

2
1. ผูบ้ ริ หารเข้าไปประสานงานกับ บุคลากร องค์กร / บุคคล ต่าง ๆ ทีจะมาแก้ปัญหา
ผูบ้ ริ หารต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
1.1 น่าเชือถือ มีความเป็ นผูน้ าํ เป็ นทียอมรับ
1.2 มีความจริ งใจ
1.3 มีความชัดเจนในการประสานงาน
1.4 มีเป้ าหมาย ความเป็ นไปได้ ในคุณภาพทีสูง
1.5 มีมนุษย์สมั พันธ์ทีดี
1.6 มีทกั ษะการเจรจา / การนําเสนอ
1.7 มีทกั ษะความเป็ นผูน้ าํ โดยเฉพาะทางด้านความคิด
1.8 มีความตรงต่อเวลา
2. การได้ปัจจัย / ทรัพยากร / บุคคล / องค์กร ต่างๆ ทีจะมาแก้ไขปัญหาให้แล้ว
กระบวนการนีต้องประกอบด้วย
- การมุ่งสู่ความสําเร็ จ (Achievement Emphasis)
- การไม่ครอบงําความคิด และล้วงลูกในการปฏิบตั ิ (Non- Ordering)
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- การลงมือปฏิบตั ิ (Actions)
- การประสานงานร่ วมมือร่ วมใจทํางานเป็ นทีม (Co-ordination)
- บรรทัดฐานการทํางาน มาตรฐานการทํางาน (Norms)
- การกํากับติดตาม (Directing)
- การประยุกต์ใช้ ความยืดหยุน่ (Approach)
3. วิทยาลัยได้รับการแก้ไขปัญหา และพัฒนา
หลักสํ าคัญแนวทางบริหารจัดการ
หลักธรรมาภิบาล
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่ งใส
4. หลักการมีส่วนร่ วม
5. หลักความคุม้ ค่า
6. หลักความรับผิดชอบ
จะต้องทําเป็ น Dynamic หรื อ พลวัตร

P
2A

N
C

D
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1. (C) การมุ่ง ผลสําเร็ จ ของงาน (Acheivement Amphasis) เป็ นการมุ่ง ประเด็น
เป้ าหมายทีต้องการจัดการเพือให้ได้มาตามทีกําหนดไว้ ในการมุ่งผลสําเร็ จของงานใช้ แผนเชิง
รุ กเชิ ง นโยบายเป็ นยุทธศาสตร์ และ แผนแม่บท วางระบบ การติ ดตามประเมิ นการทํางาน
สามารถตัดสิ นใจได้ แม้จะมีความเสี ยงเพือให้องค์กรบรรลุเป้ าหมาย และ แผนแม่บท วางระบบ
การติดตามประเมิ นการทํางาน สามารถตัดสิ นใจได้ แม้จะมีความเสี ยงเพือให้องค์กรบรรลุ
เป้ าหมาย
มุ่งประเด็น

กําหนด
ยุทธศาสตร์

แรงจูงใจ

กําหนดเป้ าหมาย

ประชุมและ

สรุ ปสิ งทีต้องทํา

ประสาน

- การมุ่งประเด็น หลังจากทีผูบ้ ริ หาร ศึกษาสภาวะแวดล้อมของวิทยาลัยและกําหนดสิ ง
ทีจะต้องปฏิบตั ิแล้ววิเคราะห์ปัจจัยทีส่งผลต่อผลสําเร็ จของปัญหา
- การกําหนดเป้ าหมาย เมือผูบ้ ริ หารวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทีเป็ นปั ญหาแล้ว สิ งหนึ งที
ผูบ้ ริ หารต้องกระทําคือการกําหนดเป้ าหมายว่าจะต้องทําอะไร ทําอย่างไร ผูม้ ีส่วนเกียวข้องเป็ น
ใครบ้าง
- การกําหนดยุทธศาสตร์ เป็ นสิ งทีผูบ้ ริ หารต้องกําหนดล่วงหน้าเพือนําเสนอต่อฝ่ ายต่าง
ๆ ทีเกียวข้องเพือให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะ ประเด็นต่าง ๆ ทีอาจเพิ มขึน
- การประชุม เพือกําหนดเป้ าหมายเชิงปฎิบตั ิการ ต้องมีบรรทัดฐานทางสังคม คือ
1) วิถีประชา เป็ นแบบแผนในการปฏิบตั ิหน้าทีทีทุกคนในสังคมปฏิบตั ิกนั โดยทัวไปจน
เกิ ดเป็ น ความเคยชิ น ไม่ต้องมีศีล ธรรมและกฎหมายบังคับ ผูไ้ ม่ปฏิ บตั ิ ตาม ก็ไม่ได้ รับโทษ
เพียงแค่ถูกนิ นทา เช่น ในการรับประทานอาหาร ควรใช้ชอ้ นกลาง ตักอาหาร หากไม่ใช้ชอ้ น
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กลางก็ไม่มีความผิด เป็ นแค่ถูกตําหนิว่า ไม่มี มารยาทในการรับประทาน วิถีประชาแต่ละสังคม
มีความแตกต่างกันไป แต่ละสังคม จึงทําให้มีวฒั นธรรมแตกต่างกัน
2) จารี ต มีความหมายเหมือนคําว่า “ศีลธรรม” จารี ตเป็ นบรรทัดฐานทีทุกคนในสังคม
จะต้องกระทําเป็ นกระบวนการ พฤติกรรมทีจําเป็ นต่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และสวัสดิ
ภาพของสังคม จารี ตมีความสําคัญกว่าวิถีประชา เป็ นเรื องของความรู้ สึกว่า สิ งใดผิด สิ งใดถูก
ผูใ้ ดฝ่ าฝื นจะถูกสังคมลงโทษ หรื อได้รับการตําหนิอย่างรุ นแรง ในสังคมไทยมีจารี ตบางอย่างที
สําคัญมาก แม้มิได้นาํ ไปบัญญัติเ ป็ นกฎหมาย เช่น ความกตัญ ู ระบบอาวุโ ส ความซื อสัตย์
ระหว่างสามี ภรรยา การแสดงความเคารพผูใ้ หญ่ ฯลฯ
3) กฎหมาย หมายถึง บรรทัดฐานทีกําหนดไว้ในระเบียบแบบแผน ซึ งผูม้ ีอาํ นาจทางการ
ปกครองบ้านเมืองได้กาํ หนดขึน เพือบังคับให้บุคคลปฏิบตั ิตามหรื อห้ามมิให้กระทํา หากฝ่ าฝื น
จะถูกลงโทษตามบทบัญญัติ
บรรทัดฐานในการทํางานบนพืนฐานของบริบท
1. การทํางานเป็ นทีม
2. ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม
3. มีระบบการทํางาน มีมาตรฐาน
4. โปร่ งใส ตรวจสอบได้
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2. (A. 1) การปฎิบัตกิ าร (Actions)
พันธกิจและยุทธศาสตร์

สมรรถนะทางการบริหารงาน

ทีมงาน (Team work)
ทีมีประสิ ทธิภาพ ในการปฏิบัตภิ ารกิจหรืองานทีได้รับ
มอบหมาย

การสนับสนุนจากภายนอก และภายใน

เป้าหมายและการประเมินผล

กิจกรรม หรืองานทีพัฒนา
เป็ นการทําหน้าทีทีได้รับมอบหมายเพือให้งานประสบผลสําเร็ จ โดยในการปฏิบตั ิงาน
ต้องทํางานเป็ นทีม
3. (P) การมีส่วนร่ วม (Cooperation)
เป็ นการให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการพัฒนาหรื อดําเนิ นกิ จกรรมได้แก่ กิจกรรมทีอาจต้อง
ใช้ทุกฝ่ ายหรื อบางกิจกรรมใช้แค่บุคลากรในวิทยาลัย
ลักษณะการมีส่วนร่ วม
1. ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
2.ดําเนินการโดยสันติวิธี
3.ทุกฝ่ ายได้รับความเป็ นธรรม & ยอมรับการตัดสิ นใจ
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4.ยอมรับกระบวนการระงับข้อขัดแย้ง กลายเป็ นบรรทัดฐานของสังคม
ระดับการมีส่วนร่ วม
1.ร่ วมรับทราบข้อมูลข่าวสาร
2.ร่ วมให้ขอ้ มูล และแสดงความคิดเห็น
3.ร่ วมระดมทรัพยากร
4.ร่ วมปรึ กษาหารื อ (Joint Consultation)
5.ร่ วมตัดสิ นใจ
6.ตัดสิ นใจเอง
ข้ อควรคํานึงในการจัดการแบบมีส่วนร่ วม
1.ผูร้ ับผิดชอบต้องให้ความสําคัญอย่างแท้จริ ง
2.ควรดําเนินการโดยผูม้ ีความรู้ความสามารถด้านการมีส่วนร่ วม
3.ควรจัดการมีส่วนร่ วมตังแต่ริเริ ม เปิ ดเผยข้อมูล รับฟังข้อมูลอย่างจริ งใจ
4.ไม่ควรจัดครังเดียว/ใช้รู ปแบบเดียว แต่ควรจัดหลายครัง/ต่อเนื อง/พลวัต/ใช้
หลายเทคนิคตามความเหมาะสม
5.ให้ความสําคัญกับการเลือกรู ปแบบและวิธีการทีเหมาะสมกับสถานการณ์อย่าง
แท้จริ ง
คณะกรรมการสถานศึกษา

ครู หรื อบุคคลากร

ผูป้ กครองและองค์กร

งาน หรื อกิจกรรม

ชุมชน

วิทยาลัย
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4. (N) การไม่ ครอบงําทางความคิด (Non-ordering)
ภารกิจ หรือกิจกรมปฏิบัติ

อิสระทางความคิดและ

บุคลากร และทีมงาน

การลงมือปฏิบตั ิ

การทํางาน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนา

การระดมสมอง

การไม่ครอบงําทางความคิด (Non-ordering)เป็ นการให้อิสระทางความคิดแก่คณะทํางาน
เพือให้เกิดงานสร้างสรรค์อยูเ่ สมอแต่อยูภ่ ายใต้บริ บทหรื อบรรทัดฐานการทํางานทีได้มาตรฐาน
โดยทีมงานเป็ นผูก้ าํ หนดกิจกรรมขึนเอง โดยฝ่ ายบริ หารไม่ได้มอบกรอบการทํางานทังนี ทีมงาน
ต้องมีส่วนรับผิดชอบในกิจกรรมภายใต้การดูแลของฝ่ ายบริ หาร
5. (D) การสั งการ (Directing)
ฝ่ ายผู้บริหาร

หัวหน้าทีมงาน

-

ใช้อาํ นาจอย่างมีศิลปะ

-

การให้คาํ ปรึ กษา

-

การให้ความร่ วมมือ
กิจกรรมหรื อภารกิจ

ทีมงาน
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การสั งการ หมายถึง การสั งให้บุคคลที อยู่ใต้บงั คับบัญชาปฏิ บตั ิง านอย่างใดอย่างหนึ ง
และตรวจสอบดูว่าเขาเหล่านันได้ปฏิบตั ิงานอย่างดีทีสุดเท่าทีสามารถทําได้หรื อไม่ โดยใช้อาํ นาจ
อย่างมีศิลปะ การให้คาํ ปรึ กษา และการให้ความร่ วมมือเพือพัฒนางานให้บรรลุเป้ าหมาย และเกิดประโยชน์
สูงสุด

6. (A.2) การประยุกต์ใช้ (Approach)
ปัญหาและอุปสรรค

งานหรื อกิจกรรม

หาวิธีการแก้ปัญหา

ข้อเสนอแนะ

ตังทีมงานฝ่ าย
ต่างๆ

ประชุม/ ระดมสมอง

-ฝ่ ายอํานวยการ
-ฝ่ ายปฏิบตั ิ
-ฝ่ ายสนับสนุน

ผลสําเร็ จ

วิธีการสร้างสมรรถนะ

การประยุกต์ใช้ เป็ นการนําเอาข้อสรุ ปจากการดําเนิ นกิ จกรรมทีดําเนิ นงานเสร็ จแล้วมา
หาวิธีการเพือให้งานหรื อกิจกรรมทีจะทําต่อไปดียิ งขึน

